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ÇNDEKLER
TEZKRE NO. 21

Dervi Paa harekâtndan sonra Zubçe ve uma’da çkan yeni

karklklar.— uma’llarn çiftlik sahihlerinden ikâyeti.— Mec-

lis-i âlî-i Tanzimat’ça hazrlanan, Türkçe ve Bonakça basdrlan

çiflikât nizâm-nâmesinin Hersek’de mahzende unutulduu ve ni-

zâm-nâme denklerinin meydana çkarld. — Ârif Efendi adl

Mostar’l bir çiftlik sahibinin hristiyan bir çiftçiye hakszlndan

dolay muhakeme edilerek Travnik’e sürüldüü. — Hersek san-

cana âid hisâblarm tedkîk, toprak mes’elelerinin teftii, mülkî

ilerin tanzimi. — Arazî için kurulan komisyonda bir ta’lîmât-

nâme hazrland. — Nevâhî-i âsiye ele-balariyle temâsa ba-

lanmas. — Bosna’da asâkir-i nizâmiyye tertibi için teebbüs. —
Müslüman ve hristiyan eraf çocuklarndan ba’zlarnn Saray-i

hümâyûn’da silâhor unvâniyle istihdâm için stanbul’a gönde-

rilmesi. — Nevâhî-i âsiye rüesâsnn, bir ikisi müstesna, Mostar’a

gelerek Cevdet Efendi ile müzâkerelerde bulunmalar. — Bun-

lardan ba’zlarna ma’â balanmas. — Mostar ileri-gelenlerin-

den Hac Draço’nun Nevâhî-i âsiye rüesâsn tevkif ettirmesi tav-

siyesine Cevdet Efendi’nin, devlete emniyet gösterenlere yapla-

cak mu’âmelenin bu olmad yollu cevâb. — Hükümetin ada-

leti sâyesinde Liyubuka’llarn, bilhassa lâtinlerin (katolikler)

inkiyâd ve temâyül göstermeleri. — Avusturya’dan pasaport

alanlarn bu pasaportlar yrtarak devlete balanmalar. Ya-

plan islâhât yüz üstü braktrmak isteyen Avusturya’llarm tez-

vîrât ve islâhât hareketlerinde baar gösteren Binba Hafz

Efendi’nin, stanbul’dan verilen emir gereince, Cevdet Efendi

riyâsetinde bir komisyon tarafndan muhâkeme edilmesi ve istin-

tak esnasnda, tezvîrâtn balca âmili olan Avusturya konsolo-

sunu mükil duruma sokan cevâblar vermesi. — Hâfz Efendi’-

nin kaymakamla terfî’ edilmesi. — Mostar ile IConiça arasnda

bir araba yolu inâsna teebbüs. — Katoliklerin rüdiye mekte-

bine talebe getirmeleri ve bu mektebe mahreç olmak üzere Mos-

tar’da bir tedris müessesesi açlmasna ihtiyâç hâsl olmas.

Müslüman katolik ve ortodoks çocuklarnn bir müslüman hoca-

dan okuduu bu mektebin lâtin mektebi adyla öhret bulduu.

— Mostar’daki tefti ilerin sona ermesi. — Cevdet Efendi’nin

Mostar’dan Saray Bosna’ya hareket ettii 3-19





ÇNDEKLER VII

Tezkire, No. 23

Gorajde ve Çayniça yoluyla Talca’ya. — Bu kazann mül-

kî ve mâlî ilerini islâh. — Talca ahâlîsinin ba z âdetleri.

Talca’da hayâtn, para tedâvülü görülmiyecek kadar, ibtidâî

olduu. — Karada’llarn tecâvüzü dolaysiyle Kolain-i bâlâ

ahâlîsinin hicrete mecbûr olduklar ve Kolain’in tahkimi gerek-

tii. — Dâhiliye kâtibi Sâib Bey’den, Fuad Paa-zâde Nâzm

Bey’in öldüünü bildiren mektûb. — Bu mektûba Cevdet Efen-

di’nin cevâb. — Prepol yoluyla Siyeniça’ya.— Askerliin Ye-

nipazar sancanda tatbîkna dâir. — Rugova malisorlarnn Va-

sovik’e tecâvüzlerini önlemek karâr. — Kolain’in tahkimi için

Miralay Selim Bey ile Hüseyin (Hüsni) Efendi’nin gayretleri. —
Tara nehri üzerine köprüler, Karada hûdûdunda biri Fuad

Paa kulesi, dieri Cevdet Efendi kulesi adyla iki kule yaptrl-

masl ,
— Yenivaro, Priboy, Viegrad. — Sokollu Mehmed Pa-

a’nm Drin köprüsü. — Uç aya harâb olan bu köprünün mü-

hendis Linardoviç ma’rifetiyle ta’mîr edilmekte olduu.—-Köprü

banda ve kasaba tarafndaki han, hamam ve imâret harâbeleri—

Kla olarak kullanlabilecei anlalan hann ta’mîrne teeb-

büs. — Çelebipazar, Vlaseniça, Birçe Gradçaniça. — îzvornk

sancann merkezi olan Tuzla-i zîr kasabas. Bosna eyâletinde

bâz köyler kaza merkezine çok uzak olduundan bu gibilerin

yakn lcazâlara balanmas. — tspiç nâhiyesindeki Suzina mer -

âsi yüzünden Karada ile ihtilâf. — Kaymakam Hâfz Bey’in

Karada komiseri ile görüerek bu ihtilâf hâlletmesi. Drin

nehri mecrâsnda bir kayaln barutla atlarak kereste nakliyâ-

tnn kolaylatrlmas. — Trebin tarafndaki nevâhî-i âsiye me-

selesi. Sutorina’da bir karantina-hâne ile Grab boaznda bir

kule inâs.— Luka Vukavloviç’in isyana hazrlanmas, fakat ba-

ka kabilelerle anlaamadndan âilesiyle ve beraberindeki uskok-

larla Karada’a çekilmesi. — Izvornik sancanda mîrîye âd

Hüseyin Kaptan çiflikât ile üç mîrî çiftliin mültezimleri tara-

fndan yaplan te’addîlerin ba’z ayaklanmalara sebeb olduu. —
Bu mes’elenin hâili için Izvornik metropolidi ile müzâkere.

Çiftçilere ek'p-biçtikleri yerlerin tefvizi ve bu mu’âmelenin kato-

lik çiftçilere de temili. — Çiftçilerin alt seneliine aldklar

topraklar kâriyle ashâb- alâkaya satarak yine içi durumuna

düdükleri. — Bosna askerî tekilâtna âid olup stanbul’dan

gelmesi beklenilen fermann gecikmesi dolaysiyle ba’z âyi’alar

çkmas. — Tuzla’dan avdet. — Poliçe köyü ve buraya vaktiyle

gelen faal bir hocann gayreti sâyesinde maârifin terakki etmi

olduu. — Köy mektebinin iyi durumu. — Paa-han, Zavido-

vik, Zepçe, Vranduk, Izniça, Busovaça, Vites, Ek-su 49-65
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Saray Bosna’da karlama. — Mektebleri teftî. — Bosna’-

daki mülkî ve mâlî durumun Hersek’deki gibi kark olmad.

—

Eski müfetti Ziya Bey’in acele ba’z icrâât. — Vâli Osman Pa-

a, defterdâr Nâid Efendi. — Hükümet erkânnn konsoloslarla

iyi münâsebetleri. — Bosna’da k. — Cevdet Efendi baloda. —
darî ve askerî alanda deiiklik.— Bonaklarn içtimâ’î hayâti.

—

Ticârî münâsebetlerde dikkati çeken dürüstlük. — Eyâlet dâ-
resinin, bilhassa âârn slah için komisyon. — Bosna’da yeni

askerî tekilât yaplmas fikrinin vilâyet erkân tarafndan müsâ’id

karlanmas. — Bu tekilâtta ta’kîb edilmesi gereken usûl hak-

knda Cevdet Efendi’nin mutâla’as. — Vâ’izler ma’rifetiyle hal-

ka yaplan telkîn. — Yeil eritli elbise giymi zuhaf askerinin

itirakiyle bayram alay. — Hatîb Efendi’nin müessir hutbesi. —
Bonaklarda askerlie temayül. — Bihke’li Mehmed Paa kona-

nda Uzun Abdullah Efendi reisliinde toplanan Meclis-i mu-
vakkat- ve bu meclise kat lanlar. — Kazasker Cevdet Efendi

Bosna’llardan asker istiyor. — Yirmi dört gün süren gizli mü-
zâkereler. — Bosna’dan kur’a ile asker alnmasna, bu askerin

Bosna dna gönderilmemesine, Yenipazar ve Hersek’in Kara-

da hüdudûndaki kazâ ve nahiyelerinde koloni miiiter (colonie

militaire) usûlünde bir nev’i yerli müstahfz asker tertîb edilme-

sine dâir karâr. — Bosna’llar askerlie altrmak için Bosna

taburlarna yerli bey ve aalarn veyâ oullarn zabit ta’yîn

edilmesinin muvâfk görülmesi. — Bosna askerine yeil eritli

talî’a elbisesi giydirilmesine, Bosna’hlarn yeil rengi çok

sevdiklerine dâir. — Hükümet konanda erkân- eyâletin ve

meclis-i kebîr âzâsnm Cevdet Efendi riyâsetinde ictimâ’î.

—Askerliin lüzûm ve ehemmiyeti hakknda Cevdet Efendi’nin

konumas, Müfti ve Hatîb Efendilerin heyecanl sözleri. —
Bosna’da askerî tekilât yaplmasnn herkes tarafndan tasvîb

edilmesi. Bosna askerinin bu memleketten dar çkarlma-

mas husûsunda ileri sürülmü olan art tasvîb edilmiye-

rek, Bosna askerinin yalnz Bosna taburlarna alnaca kay-

diyle iktifâ olunduu. — Bosna’da askerî tekilâttan holanma-

yan Avusturya’llarn tezvirleri. — Bonaklarn sebât ve metânetf

Askere alnacak delikanllar ve nianllar. — Bosna’da bahar. —
Mesire âlemleri. — Cevdet Efendi gençlerin evlenmelerini ko-

laylatryor. — Bonak kzlar nianllarn askerlie tevik edi-

yorlar. — Müfetti Efendi mesirede. — Fakir bir delikanl ile

bir genç kzn ak mâcerâs. — Gençlerin evlendirilmesi. — Bo-
nak kzlarn arklar. — Askerlie heves umumileiyor. — Ara-

zî-i emîrîyyenin erkek ve kz evlâda ikili birli intikâli mes’elesi.

—

Talca kaymakamlnn darî ve mâlî karkl. — Tefti he-

ye’tinin Saray Bosna’dan Talca’ya müteveccihen yola çkmas. 19-49
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Banyaluka’dan Gradka’ya. — Sava yoluyla Zemun’a. —
Zemun’da Belgrad muhâfz Ali Paa ile mülâkat. — Sava vapu-

rundan Tuna vapuruna. — Tuna yolculuunun güzellii. —
Fransa sefiri Marquis de Moustier ile ahbablk. — Siyâsî mes’ele-

ler ve dinî konular üzerinde sohbetler. — Cevdet Efendi’ Marquis

de Mostier’ye islâmiyeti anlatyor ve yanl kana’atleri düzelti-

yor. •— Köstence’den vapurla stanbul’a geli. — Fuad Pâa’y

ziyâret. — Bosna’dan getirilen dört bonak çavuunun ma’iyyet-i

seniyye’deki yirmi dört çavua ilhak. — Cevdet Efendi’ye Bos-

na’da gösterdii baardan dolay bir ehaneli tüfenk hediye edil-

mesi — Cevdet Efendi’nin Fransa sefiri ile münâsebât ve Me-

îhat’e getirileceine dâir âyi’alar.— Babâli’de uyanan kuku.

—

Cevdet Efendi eyhülislâm olduu takdirde sefirlerin Bab- fetvâ’-

ya gidip-gelmee balayacana ve bunun ba’z mahzurlar olaca-

na dâir Hâriciye terifatçs Kâmil Bey’in sözleri. — Âlî Paa’-

nm bu sözlere önem vermi olaca. — Cevdet Efendi’nin stan-

bul’da kalmas ho görülmüyor. — Cevdet Efendi, bir vükelâ en-

cümeninde Gâvur-da, Hsn-Mansûr ve Dersim’in âsî durumunu

bahis konusu ediyor ve bu havalideki ba bo aâir inzibât altna

alnrsa nüfus bakmndan ele çok sermâye geçeceini, kur’a dâi-

relerinin ferahlyacan, sonra da gayr- müslim tebe’ann askere

alnmas mes’elesinin düünülebileceini ileri sürüyor. — Anado-

lu’da islâhât yapmak üzere bir frka-i askeriyye kurulmasna, Dör-

düncü ordu müiri Dervi Paa’nn kumandanla ta’yînine, Cev-

det Efendi’nin de bu hey’ete fevka’l-âde me’mûriyyet-i mahsûsa

ile itirâkine karâr veriliyor 99“ I0 7

Tezkire, No. 27

Gâvur-da ile Kürd-da karklnn artmas ve âsîlerin

yabanclarla münâsebete giritii âyia’s çkmas üzerine Frka-i

islâhiyye’nin önce Kozan havâlîsini itâ’ate almas uygun görüldü-

ü. — Kozan-oullarnn mene’i. — Kozan havalisi Sis’de otu-

ran Dîvân-oullarnn hükmü altnda iken Kozan-oullarnn

tegallüb etmesi. — Hac Aa ve kardei Topal Aa. — Topal

Aa-zâde Yusuf Aa’nn bir derebeylik kurmas. — Yusuf Aa’-

nn Kozan havâlîsini arkî ve garbî diye iki ksma ayrmas. —
Kozan- garbî aas Çadrc Mehmed Aa. — Kozan- arkî

aas Samur aa. — Çadrc’nm Msr’l brahim Paa’y malûb
etmesi ve bu galebeden marp Osmanl hükümetine kar tavur

taknmas. — Arabistan ordusu müiri Kbrs’l Mehmed Paa
tarafndan gönderilen kuvvetlerin baarszla uramas. — Sa-,

mur Aa-zâdeler. — Kozan- garbî aalarna kaymakam, Ko-

zan- arkî aalarna müdîr denildii. — Her iki Kozan’da du-
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Saray Bosna’ya dönü. — Bosna’da saraçlk. — tsyân âyi-

’alar. — ehrin ileri gelenlerinden mürekkeb olarak kurulan

komisyonda mahallât defterlerinin yoklamas. — Girid’li Mus-
tafa Paa-zâde Mirlivâ Salih Paa’nm Bosna’ya fermân getirmesi

ve bu fermann Saray Bosna dnda merasimle karlanmas. —
Cevdet Efendi’nin nutku. — Mostar müftisi Mustafa Efendi’nin

sözleri, Travnik müftisi Dervi, Saray Bosna müftisi Mustafa

Efendi’lerin du’âlar. — Bonaklarda heyecan. — Asker yazl-

makta acele etmeleri. — Gönüllülere yeil eritli talî’a elbiseleri

giydirilmesi. — Nizamiye askerleri ile bonak gençleri arasnda
dostluk. — Saray Bosna delikanllarnn askerî ta’lîmlere hevesi

ve bu hevesin bütün eyâlette intiâr. — Tekil edilen taburlara

Bosna ileri gelenlerinden zâbit ta’yîn ediliyor. —- Koloni militer

usûlü tatbîk edilecek kazâlar. — Askerî tensîkaatn bütün Bosna’-

ya yaylmas. — Bosna’da tekil edilen üç taburun o sene yalnz
gönüllülerden mürekkeb olaca, kur’a usûlünün ertesi seneye

braklaca. — Ihlivne kazas Grahova nahiyesinde dört köy
ahâlîsinin Avusturya’nn tezvirleriyle mahallî idareye kar dur-

maa teebbüs ettii. — Bosna’daki askerî tensîkaat duraklatma-

a çalan Avusturya hükümetine Hâriciye nâzn Âlî Paa’nn
iddetli bir takrir vermesi ve Avusturya’llarn politikay dei-
tirmesi. — Bosna alay sanca. — Bonak âiri Fra Gurgo Mar-
tiç’in sancak için yazd Bonakça manzumenin Türkçe tercü-

mesi. — Bu manzûmenin muzka yüzbas Fuad Aa tarafndan
mar hâlinde bestelenmesi. — stanbul’dan gönderilen sancan
kla karsndaki At-meydan’nda merâsimle alaya teslim edil-

mesi. — Yeni askerin mar söyleyerek yapt baarl geçid res-

mi. •— Cevdet Efendi’den Sadâret yâveri Binba Hilmi Bey’e

mektûb. — Travnik’de ikinci tabur sancann teslim merâsimi.

—

Saray Bosna ve Travnik klalarnda büyücek birer odann mek-
teb ittihâz edilerek askerlere okuma-yazma öretmee balan-
mas. — Bonaklar tahsile tevik. —- Bosna birinci alay birinci

taburu stanbul’da Takla’da. — Fâtih Sultan Mehmed’in
Bosna’daki lâtin âhiblerine fermân. — Cevdet Efendi’ye ikinci

rütbeden Osmânî niân. — Travnik’den Bihk’ye. — Serhadli-

lerde askerlie alâka. — Bosna taburlarn mevcûdu. — Serhad-

lilerin durumu. — Banyaluka’da. — stanbul’a dönmee karâr.

Tezkre, No. 25

Köyler ve nâhiyeler hakknda. — Bosna eyâletinin sancak
ve kazâlar. — Bosna’nn ihrâcât ve idhâlât

65-91

91-99
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olan sahann isyân bölgesi hâlini ald ve Frka-i islâhiyye ,nin

önce buralar yatdrmas lâzm geldii. — Frka-i islâhiyye nin

t.ertîb ve tanzimi. — Seçme askerler ve deerli subaylar. On

be tabur piyade, iki alay suvâri, be cebel topu. — lurka- slâ-

hiyye hey’eti yedi tabur piyâde, bir alay suvâri, bir hayli top ve

mühimmât ile 24 zilhicce 1281 günü be beylik vapura râkben

stanbul’dan hareket eder. — Askerî ilere Dervi Paa’nm, mülkî

ilere Cevdet Efendi’nin bakaca. — Seraskerlik makamnn ifahî

ta’lîmât gereince Cevdet Efendi’nin erkân- larbiyye üzerinde

ma’nevî bir nezâreti olduu

Tezkre, No. 28

Frka-i islâhiyye erkânnn yolculuk esnasndaki müzâkere-

leri. — Âsileri istîmana da’vct için stanbul’da hazrlanp basdr-

lan beyân-nâmenin sureti. — 2 muharrem 1282 cumartesi günü

skenderun’a muvâsalet. — Askerin Belen tarafnda, tepelere ku-

rulan çadrlara yerledirilmesi. — Dervi paa ile Cevdet Efendi

Payas’da. — Kozan Gâvur-da ve Kürd-da cihetlerine beyân-

nâmeler gönderildii. — Girid’den beylik vapurla getirilen bir ta-

bur asker. — Mecidiye firkateyni alkonularak dier gemilerin

iade edilmesi. — Haleb ve Adana valileri, Reyhaniye aireti boy-

beyisi Mürsel-zâde Mustafa Bey. — Haclar nahiyesi beyi Pao ve

Tiyek’li Mehmed Bey’lerin mutâva’at. — Frka-i islâhiyye Belen

ve Krkhan yoluyla Amik ovasnda. — Gâvur-da yamacndaki

Souk-su’da. — Kargl’da Ordu köyü kuruluyor. — Tiyek, Ekaz

ve Haclar ileri gelenleri inkyâd ediyorlar. — Tiyek civarnda

Hassa kasabasnn kuruluu ve Hassa kazâsmn tekili. — Tahrîr-i

nüfâs ve kur’a. — Karafakl airetine baskn. — Deli Halil’in

Gâvur-da’na firâr. — Kürd-da airetleri. — Kürd-da’nm

zziye adyla bir kazâ hâline konulmas. — Gâvur-da’nn ark

ksmnda islâhât. — Çerçili ekyasn tenkil hareketleri. Fr-

ka-i slâhiye’nin bir müfrezesinin kumandan Kurt smail Paa

Maara nâhiyesinde. — Frka-i islâhiyye Nigolu kalesi civârnda.

— Kalenin ta’mîri. —Dervi Paa ve Cevdet Efendi kulelerinin

inâs. — Nigolu’da Büyük skender’e âid bir kitâbe. — slâhiye

kasabasnn te’sîsi ve bir kazâ tekili. — Airetleri iskân. — Kür-

kütlü nâhiyesinde kur’a. — Deli Halil Kayaba köyünde. —
Kayaba’na baskn. — Ekiyann Ulal dalarna firar. — Ula-

l aalarndan üçünün inkyâd. — Ali Bekir-olu Ali ve Dede

Bey’lerle Deli Halil’in isyânda devâm. — Frka-i islâhiyye Bula-

nk kazâsinin Kinez köyünde. — Ulal dalarnda tahrîr. —
Köylerden erzak satn alnmas ve fiat takdiri mes’elesi.— Halkn

hükümete balanmas. — Aalar nüfuzunun krlmas. — Çukur-

ova tarafna geçildiinden Haleb ve Mara cihetine âid hisâbla-

nnm kesilmesi, ve Ferik Seyyid Paa’nm Haleb e iadesi. Arslan
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rum. — Airetlerle mücâdele. — Ermeni tacirler. — Kozan’n

kapal bir bölge olduu. — Kozan’m Kayseri ve Nide sancakla-

rndan Zamant suyu ile ayrld. — Karsant-oullar. — Rum
nâhiyesi. — Kozan- garb aalarnn kla Belenköy. — Kozan

havâlisinde airetler ve köyler. — Varsaklar. — Sis kasabas. —
Srkmt ve Afar airetleri. — Lek, Karintili ve Haclar airetleri.

—

Kozan ile Kars- Zülkadriye’yi Sunbas suyunun ayrd. —
Yabasan kabilesi. — Kozan- arkînin arktan Aziziye sanca
ile hem-hüdûd olduu. — Kozan- arkî aalarnn makam Gür-

leen. — ki Kozan aalarnn müterek mes’elelerini görütükleri

Feke. — Bu havalideki köyler ve airetler. — Kozan’m ikiye ay-

rlmasnda corafî zaruretler gözedilmediine, yalnz aâirin du-

rumuna bakldna dâir. — Zeytun. — Aziz Paa harekâtnn

baarszl ve bunun sebebi. — Zeytun’un be köyü. — Ermeni

koca-balar. — Franszlarn Zeytun ile ilgilenmeleri ve Âlî Pa-

a’nn bu havâlide slâhat yaplmas husûsunda Cevdet Efendi’ye

yetki vermesi. — Mara havâlisinde ahâlînin Zülkadriye’li ve

Bayezid’I diye iki zümreye ayrlm olduu. — ki zümre arasn-

da mücâdeleler cereyân ettii. — Mara beyi Süleyman Paa. —
Ceyhan boylar. — Noay muhâcirleri. — Ceyhan nehrinden

Belen boazna kadar olan dalara Gâvur-da (Cebel-i Bereket),

buna muvâzî ve Kilis tarafnda bulunan dalara da Kürd-da
denildii. Deli Halil. — Kenar nâhiyeleri. — Kürkütlü na-

hiyesi. — Ekiyâ yata olan Çerçili nâhiyesi. — Tiyek, Ekbez ve

Haclar. — Çoban-oullar. — Amik ovasnda klayan Reyhâni-

ye âîretinin boybeyisi Ahmed Paa-zâde Mustafa Bey. — Gâvur-

da ile Kürd-da arasndan geçen yolun ekiyâ ta’arruzuna ma’-

rûz bulunduu. — Gâvur-da’nn, Ceyhan boylarndan Ulal
dalarna uzanan ksm, Bulank kazâs. — Ulallarm be oyma
ve bunlarn bandaki ocaklar. — Yarpuz köyü. — Msr’l bra-

him Paa’nn Yarpuz’a ta’arruzurda Ali Bekir-olu’na malûbi-

yeti. — Çatalba Mustafa Paa. — Be Ulal ocandan birinin

dier dördü tarafndan imhâ edildii. — Yarpuz’ün Karayiit-

oullarna geçmesi. — Ky nâhiyesi. — Ulal aalarnn Küçük

Ali-oullariyle münâsebât. — Tecildi aireti. — Küçük Ali-olu

Halil Paa ile Payas beylerindenmamaa arasndaki husûmet. —
Payas’n metruk bir hâlde kalmas. — Halil Paa-zâde Dede Bey

ile Adana vâlisi Belendi Mustafa Paa. — Halil Paa’nn küçük

olu Musdk Paa ile mam Aa’nm torunu mam Bey arasnda

husûmet. — Kabûlî Paa’nn tavsiye ve isrâr üzerine Musdk
Paa stanbul’a nakl olunur, olu Dede Bey de Ali Bekil-olu’na

dehâlet eder, Ulal aalarnn ekaaveti artar. — Götürüldüü

Edirne’den kaçp Kürd-da’na gelen Deli Halil’in isyân. —
Nide ve Kayseri hüdûdûndan Mara ve Elbistan’a, Sivas vilâ-

yeti hüdûdundan skenderun, Belen ve Antakya kazâlarna kadar



çindekiler

yin Hüsni Bey’in himmetiyle Pazar-yeri nâm mahâlde Kars- Zül-

kadriye kasabasnn inâ ve ihyâ olunmakta olduu. Aya ve

Yumurtalk limanlaryla Karata iskelesinin ve daha ba’z yerle-

rin kefi için Payas tarafnda braklm olan Ahmed Muhtar

Bey’in gönderdii takrir, ahvâl-i Karata, ahvâl-i Aya

Tezkire, No. 30

Frka-i islâhiyye’nin hisâblar. — Her türlü masraflarn dört

bin dört yüz küsur kese akçe tuttuu. — Meclis-i vükelâda bu

masraflarn krk-elli bin kese tahmin edildii. — Meclis-i vâlâ reisi

Yusuf Kâmil Paa’nn, pek hisabî bir zât olan Cevdet Efendi ta-

rafndan bu hisâbn yirmi-yirmi be bin kese ile kapatlacan

söyledii. — Pek az bir masrafla iin hâli edilmesine Fuad Paa’-

nn inanmad. — Çok masraf gösterildii takdirde vükelann

memnûn olacann anlald. — Kozan slâhatndan önce

va’d edilenlerin yerine getirilmedii ve Cevdet Efendi’ye tebdîlen

birinci rütbeden Osmânî nian dahi verilmedii. — Sultan

Abdülâziz’in Dervi Paa ile Cevdet Efendi’yi kabul ederek taltif

ve birer murassa’ enfiye kutusu hediye ettii. — Evvelce akdedilen

istikrazn mûcib sebeblerinden biri Frka-i islâhiyye masraflar

olduundan bunlarn az gösterilmesinin politikaya uymad. —
Mütercim Rüdi Paa’nn ta’rîzlei. — Anszn stanbul’a dönü-

ü hoa gitmeyen Cevdet Efendi’nin Mehat’e getirilmesi bahis

konusu olduu ve ba’z vükelânn buna aleyhdâr bulunmu ol-

duu. — Cevdet Efendi’ye vezâret tevcihi mes’elesinin tazelenme-

si, —- Kendisin evvelce bu yolda vâki’ olan teklifleri neden kabfl

etmedii. — Bu defâ iknâ’ edilen Sultan Abdülâziz, Cevdet Efen-

di’nin uhdesindeki kazaskerlik pâyesinin vezârete tebdilini fer-

mân eder.— Arpalk karl olarak bâ-berât on bin kuru ma’â-

zâti. — Fuad Paa konanda Cevdet Efendi’ye, Âlî Paa ile

Mabeyn-i hümâyûn ba-kâtibi Emin Bey hazr olduu hâlde irâ-

de-i seniyye tebli olunur. — Paa olan Efendi sar çkarp fesle

kalr; Fuad Paa’nn verdii elbise ile Saray’a gider; Pâdiâh’dan

iltifat görüp atiye ve ihsana nâil olur. — Tuna, Bosna ve Suriye -

deki vilâyet usûlüne uygun olarak Haleb ve Adana vilâyetleri Ko-

zan ve Mara sancaklar birletirilip Cevdet Paa’ya tevcih olunur.

Tezkire, No. 31

Hassa klasndaki tabura ta’arruza kalkan ve gönderilen

kuvvetlere teslim olmak zorunda kalan Tiyek li Mehmed Bey in

Ni kalesinde habsedildii. — Tuna, Bosna ve Sûriye vilâyetle-

rinde tatbik edilmekte olan vilâyet nizâm-nâmesinin Haleb de de

uygulanmas için tekilâta baland. — Frka-i islâhiyye nin,

Cevdet Paa’nm nezâretinde olmak üzere Kurt smail Paa’ya

XIII

191-195

195-200
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Paa ile Alekird’li Mehmed Bey’in süvarileri. — Kazan-oullar
arasnda ihtilâf. — Kozan- arkî müdîri Yusuf Aa’nm azli. —
Kurt smail Paa kuvvetleri Rumgöz ovasnda.— skân mes’elele-

ri. — Tecirlilerle çarpmalar. — Kinez’den Çukurova’ya ini.

—

Ky nâhiyesinin merkezi Hac-Osmanl köyü. — Ali Bekir-olu’-

nun kuatlmas. — Kars- Zülkadriye’yi ihyaya teebbüs. — Çu-
kurova’da durrac (çil) av. Köylüler arasnda parann te’am-

mümü. — Hac Osmanl köyünde Osmâniye kasabasnn te’sîsi ve

bir kazâ tekili. — Tecirli ve Cerid airetleri aalarnn inkyâd.

Tecirli kethüdâs Süleyman Aa’nn derdi. — Garib âdetler. —
Dervi Paa kuvvetleri Ali Bekirolu kuvvetleriyle kar karya.

—

Bir da muharebesi. — Dervi Paa harekâtta iken Cevdet Efendi

karargâhda kumandan vekillii ediyor. — Deli Halil ile Dede
Bey’in dehaletleri. — Kozan- garbî aas Ahmed Aa serkelikde

ber-devâm. — Hemite kalesi civârmda. — Çukurova’y tasvir.

—

Sis kasabas. — Katoikos Kiraos Efendi. — Kozan-olu Yusuf
Aa’mn tutumu, — Sis kasabas dnda tadan bir minber yap-

drlarak bütün ordu ve ahâlînin itirâkiyle cuma namâz kln-
mas. — Kozan-oullarn baka yerlere nakil. —- Ali Bekir-olu

Ali Aa’mn dehaleti. —- Binba Hüseyin Hüsni Bey’in Kozan-
olu Ahmed Aa’y iknâ’ ederek Sis’e getirmesi. — Ulemâ ve

sulehâdan Kisenit’li Hac Ömer Efendi. —• Ahmed Aa’nn mîri-

mîranlkla Kütahya kaymakamlna ta’yîn edilmesi. -— Kolera

salgm. — Kozan’da idâri tekilât. — Feke. — Yusuf Aa’nm,
Sivas’a götürülürken firâr etmesi. — Dervi Paa ile Cevdet

Efendi Belenköy’de. — Koleradan ölen Kiraos Efendi’nin yerine

Ayintab merhasas Nioos Efendi’nin katoikoslua intihâb.

—

Mülkî ileri Hüsni Paa’ya, askerî ileri Kurt smail Paa’ya bra-

karak, Frka-i islâhiyye’nin avdete karâr vermesi. — Yusuf Aa’-
nn isyân. — Harekâtn yeniden balamas. — Cevdet Efendi’-

nin bir câsûsu îdâm ettirmesi. — syann basdrlmas ve yaka-

lann Yusuf Aa’nn, firâr ederken öldürülmesi. — Karinti kö-

yünün yaklarak ahâlîsinin Çukui'ova’ya indirilmesi. —- Kolera

salgnn sönmesi. — Kozan-oullarmn nakline devam edildii.

—

Srknt airetinin iskân. — Yaver Paa’mn Karsant-olunu s-

tanbul’a sevk emesi. — Dervi Paa ile Cevdet Efendi’nin Payas’*

dan vapura binerek cumâdeî’âhire sonlarnda stanbul’a dön-

meleri

Tezkre, No. 29

Cevdet Efendi’nin Mecîis-i vâîâ âzalndan Meclis-i âlî-i ha-

zâin âzâlna nakli. —- Varaka- sahîha nizâm-nâmesi. — Kozan’-

da kur’a-i askeriyyenin tamamlandna ve bir çok gönüllü zuhûr

ederek askere kayd olunduuna dâir Kurt smail Paa’dan telgraf

geldii. — Kars- Zülkadriye kazasnda bulunan Binba Hüse-

136-191
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alacak genilikte bir kla inâs ve buraya slâhiye klasndan ya-

rm tabur getirilmesi. — Kurt smail Paa'n Kozan dalarnn

kilidi durumunda olan Feke’de bir tabur asker alacak genilikte

bir kla yapdrp içine bir talî’a taburu yerledirdii. — Aneze -

nin Fed’ân aireti ikiye ayrlp mücâdeleye tutuduklar. — Bu

çarpmalar srasnda eyh Cud’ân’m hükümet kuvvetlerine s-
nan eyh Duhâm’a hücûmunda hükümet kuvvetlerinin müdâhale

etmesi ve saldranlar bozguna uratmas. — eyh Cud’ân’n de-

hâleti. — Deli Fak ile eyh Cud’ân Haleb’de Câmi’-i Emevi’de

okunan Mevlid’de ve ehir dnda yaplacak osenin balama me-

rasiminde 21 3~2

1

5

Tezkire, No. 35

Haleb vilâyetinin alt sanca yeni usûle göre tanzim olunup

yalnz Zor sancann eski ekilde brakld. — Haleb ma’mûre-

lerinin hududu ve çöl itibâr olunan sâha. — Ma’mûrelerin mu-

hafazas için askerî tedbîrler. — Haleb’de beledî suvâri ve piyâde

zabtiyesi. — Haleb valisi Cevdet, Sûriye vâlisi Râid ve Beinci

ordu müiri Dervi Paa’larn Hama’da toplanarak, urban tecâ-

vüzlerine mâni’ olmak üzere bir kuvve-i seyyâre tekili hakknda

karâra varmalar. — Hama’da tanzim olunan karâr-nâmenin su-

reti. — Haleb’de müfrezelerin tertîb edildii. — Kiepert’in ha-

ritas tashih olunmak artyla Hüseyin Bey tarafndan bir harita

yaplp basdrld 215—219

Tezkre, No. 36

Haleb vilâyeti sancak ve kazâlarm, vilâyetin ne kadar haneyi

hâvi olduunu gösteren tafsilâtl cedveller. — Haleb’in çöl ks-

mndaki airetlere dâir. — Haleb, Ayintab, Kilis ve Tarsus da ule-

mâ ve uâradan bir kaç zât 219-226

Tezkre, No. 37

Haleb vilâyetinde âsâyi. — Haleb ile Birecik arasnda ose.—

Cevdet Paa’ya Dîvân- ahkâm- adliyye riyâsetinin tevcihi. —
Haleb’den ayrlrken' ehir dnda yaplan uurlama merasimin-

de Cevdet Paa’nm Haleb vilâyetinin ktisâdi durumuna temâs

ederek söyledii vedâ’ nutku. — Haleb mektûbcusu olup, Dî-

vân- ahkâm- adliyye ba-kitâbetine ta’yîn olunan Hâlet Bey’in,

Haleb âfi’î müftisi Turmânînî Ahmed Efendi’den getirdii mek-

tûba Cevdet Paa tarafndan cevaben yazlan arabca mektûbun

sûreti. — Haleb vâliliine vezâret rütbesiyle Mara mutasarrf

Nâid Paa’mn Diyarbekir vilâyetine Kurt smail Paa’nm ta’yîn

edildikleri. — skenderun demir-yolunun kefi için Haleb’e gel-

mi olan Kaymakam Mes’ûd Bey’in Ticâret nezâretine verdii

mufassal ve mühim raporun tercümesi 226—234
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ihâle edildii. — Frka-i islâhiyye’nin bütün Anadolu’da yapmas

mutasavver slâhatn Eflâk ve Bodan’da çkan karklk yüzün-

den geri kald. — Tuna vilâyetinde bir ihtiyât ordusu tekili

zarûretiyle bir kaç taburu stanbul’a iâdesi lâzm geldii. — Cev-

det Paa Haleb’de 200-202

Tezkrf., No. 32

Kozan- garbî’de isyan. — Âsilerin Belenköy’e ta’arruzu. —
Zabtiye kuvvetlerinin yetimesi ve Kisenit’li Hac Ömer Efendi’-

nin varsaklar hükümete yardma tevik etmesi. — Kurt smail

Paa’nn, isyân basdrmas. — Cevdet Paa Mara’da. — Bin-

ba Hüseyin Hüsni Bey’in himmetiyle ilyâ edilen Kars- Zülkad-

riye. — Temel açldkça çkan renkli talardan yaplm baçe tah-

lar. — Hemite kalesi civânnda Bozdoan airetinin iskân ve

inâatta eski binâ kalntlarndan istifâde edilmesi — Kars- Zül-

kadriye’de hükümet kona yaplamad ve me’mûrlarn çadrda

çald.— Fuad Paa’nn Sadâret’ten azli ve Mütercim Rüdi Pa-

a’nn Sadrâzam olmas. — Meclis-i vâlâ reisi Kbrs’l Mehmed

Paa ile Sadrâzam’n yeni vilâyet tekilât usûlüne mu’ârz bulun-

duklar.— ifrat derecede tasarruf usûlünün imar fa’aliyetine mâ-

ni’ olduu. — Kars- Zülkadriye’den Sis’e. — Gelien zirâ’at. —
Ceyhan nehrine kadar göz alabildiine pamuk tarlalar. — Ko-

zan mutasarrf Salim Paa’nn yeni tekilatn tatbknda göster-

dii baar. — Adana’da hapishanenin kötü durumu. — Osmâ-

niye, slâhiye ve Aziziye yoluyla Halebe avdet. — slâhât bölge-

lerinde yaplan ve yaplmas gereken ilerin îzâhn ve imar fa’âli-

yeti için tahsîsât talebini mutazammn olarak Cevdet Paa’mn

Mâliye nâzn irvânî - zâde Rüdi Paa’ya yazd tahrîrât 202-212

Tezkire, No. 33

Zeytun bölgesinin kolera salgn yüzünden geri kalan slâ-

hat. — Binba Hüseyin Hüsni Bey bir bölük piyâde ile Zey-

tun’da. — Zeytun bölgesi etrafnda tahîdât. — Durumu kavra-

yan Zeytun’lularm Hüseyin Hüsni Bey’e mutâva’at. — Hüseyin

Bey’in Zeytun’da zabtiye tekilât yapmas. — Zeytun merkez

olmak üzere bir kazâ ve yeni usûle uygun olarak meclisler
,

tekil

edilmesi ta’yînler yaplmas. — Kozan’m ma’nevî fâtihi olan

Hüseyin Hüsni Bey’in Zeylun’un slahna da muvaffak olduu. 21 2-21

3

Tezkire, No. 34

Gâvur-da’nda bulunmakta olan Deli Fak’nn istsâli için

Kurt smail Paa’ya emir verildii. — Deli Fak’nm dehâlete

mecbûr olmas ve Haleb’e gönderilmesi. — Ali Bekir-olu yur-

dunda iskânn yasak edilmesi. — Yarpuz’da yarm tabur asker
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Tezkire, No. 38

Hristiyanln evâili. — ark ve Garb kiliseleri. — Ermeni-

lerin ark kilisesinden ayrlarak Eçmiyadzin piskoposunu katoi-

kos tandklar. — Sis katoikosluun te’essüsü. — Eçmiyadzin

ile Sis arasnda rekabet. — Sis katoikosuna bal bölgeler. s-

tanbul ve Kudüs Ermeni patriklikleri. — Katoikos üstün ol-

makla berâber, stanbul patriknm saltanat merkezinde bulun-

mak dolaysiyle ermebnilerin merci’ i olduu. Her sene stan-

bul’dan Eçmiyadzin’e surre gönderildii. — Eçmiyadzin’e rusla-

rn hâkim olmas. — Mahmud II. zamannda Kazzaz Artin nin

ermenileri iknâ’ ederek Eçmiyadzin’e surre göndermek usûlünü

kaldrp Sis’e ehemmiyet verdii. — Sis ile Adana aras airetlerin

fa’âliyet sahas olmas ve bunun Sis’e gidip gelmei zorladr-

d. — Rusya’nn Eçmiyadzin vâstasiyle ermenileri kendi tara-

fna çekmek istemesi. — Kazzaz 1 rtin’in Reisülküttâb Âkif Pa-

a’ya söyledikleri. — Âkif Paa’nm Rusya sefâreti ba-tercüma-

nna susdurucu cevâb. — Ermeni patriklii için hazrlanan ni-

zâm-nâmeye dâir. — Sis ile Adana arasnda seyahati kolaylad-

racak çâreler arand. — Sis katoikoslarnn intihâb ekli hak-

knda ileri sürülen fikir. — Patrikhâne Nigoos Efendi’nin kato-

ikosluunu kabûl etmiyor, bu mesele yüzünden çkan karklk

hâlledilemiyor

Tezkire, No. 39

Cevdet Paa’nn adliye tekilât yapmakla ve Mecelle-i ah-

kâm- adliyye nâmiyle mu’âmelât- fkhiyyeyi hâvi bir kitâb te’lif

etmek üzere toplanan hey’ete riyâset etmekle megul olduu. —
Dîvân- ahkâm- adliyye riyâsetinin nezârete tahvili. — Cevdet

Paa iki sene hizmetten sonra bu vazifeden infisâl ederek yeni te-

kil olunan Mara valiliine ta’yîn olunur. — Mersin yoluyla Ma-

ra’a giderken Çukurova’nn ma’mûriyetini müahede eder. —
Evvelce tekil edilmi olan Haleb vilâyeti pek büyük olduundan,

Adana, Payas ve Kozan’n ayr bir vilâyet hâline konulur. —
Bu defâ tekil olunan Mara vilâyetinin hüdûdu kat’î olarak

tesbit edilmedii, ancak Kozan ile Cebel-i Bereket in Mara

vilâyeti dâhilinde bulunduu. — Bu hüdûdu mübhem vilâyetin

Cevdet Paa’y merkezden uzakladrmak için kurulmu olduu.—

Pazar-yeri’nde te’sîs edilen yeni Osmâniye kasabas.— Gâvur-da-

için konulan ve ba’zlar bozulmu olan esaslarn düzeltilmesi

Mara’da on sekiz gün. — skenderun tarîkyla stanbul’a avdet,

indeks

234-239

239-240

241-273
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Vakaayi’-i sene 1280

Bosna eyâleti teftiine me’mûriyetimizle Hersek’e keyfy-

yet-i dühûlümüz tezkire-i sâlifede beyân olunmu d. imdi

Hersek’de vuku’bulan icrââtn tefâsîli sebt-i cerîde- asar kl-

n^c^ktr

Mukaddemâ Karada muharebesi esnâsmda Zubçe ahâlîsi

isyân ile Luka Vukavloviç’in kumandas altnda alem-efraz- e-

kaavet olarak etrafa tecâvüz etmeleriyle uma nâhyes ve Po-

poya nâhiyesinin bir kt’as ahâlîsi dahi anlara pey-rev ol-

dukta Dervi Paa bir frka-i askeriyye ile varp ve Zubçe ile

uma nâhiyeleri arasna girip Poliça mevk’in tutmu ve Hoca

Brakovik Aa’nm ma’iyyetinde nsf müslm ve nsf- dieri

hristiyan olmak üzere elli nefer pandur ta’bîr olunur zabtye

neferât tahrîr ile uma ve Popova taraflarn taht- inzibata

idhâl etmi iken muahharan asâkir-i muvazzafanm tenkhatna

ibtidâr olunduu srada ibtidâ bu pandurlarm harçlar kesilip

ol H nâhiyenin muhafazas Trebin’de bulunan arnavud asakr-

muvazzafas binbasna havale olunuverm uma Har ise

arnavud askerini kabûl etmediklerinden bu havâlî yme bir hal-

ûri ve itiâa düürülmü olduu Hersek’e muvâsaletmzde

lede’t-tahkîk hemen Hoca Brakovik’in me’muriyet ve ma lyyet

neferâtmm harçlar ibkaa ile âsâyi-i mahâllî âde ve nevahî-

âsiyenin slâhatna buras mebde’ ittihâz ve bu msllu umur-

siyâsiyyede kullanlmak üzere Raguza ehbenderi Mosyo Per-

siç dahi hilâl-i saferde Mostar’a celb edildi.
a .

Luka Vukavloviç ile Pop Bodan bi’l-cümle nevâhî- asiye

rüesâs tarafndan bi’l-vekâle stanbul’a gönderilmek üzere

miyânelerinde müzâkere ve muhabere cereyân etmekte olduu

iitilmeHe Mösyö Persiç Mostar’a geldii gibi Luka Vukavloviç

ile muhâbereye balad ve stanbul’a gitmek yâhud Mostar a

gelmek husûslarmda muhayyer olduklarn ’ar eyledi.

uma nâhiyesi slâhatça nümûne ittihâz olunarak sair neva-

hîye hüsn-i misâl gösterilmek mutasavver olduu hâlde uma
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lîsinin ma’lûmât alamamasna te’accüb ederken meclisde hâzr

bulunan Persiç dahi Devlet-i aliyye’nin böyle umûm- arâzî

hakknda baka ve Bosna çiftlikât hakknda baka kanun-nâme

ve nizâm-nâmeleri olduundan haberdâr olmadn beyân

edicek hayret ve te’accübüm artt. Hemen Mutasarrf Paa’y

çardm sordum. Bosna çiftlikât nizâm-nâmesinden ann dahi

haberi yok imi. Artk sabrm yand. Dersaâdet’e gelmi olan

sâlifü’z-zikr krk iki vekillerden ikisi Mostar’da bulunmala

anlan celb ile isticvâb ettiimde : “Evet biz.hr stanbul'da iken öyle

bir nizâm-nâmeyaplm idi. Fakat nüseh-i matbu'as buraya gelmedi

"

dediler. Ben ne diyeceimi ve ne yapacam ardm. Bosna

vâlisinden isti’lâm ettim. Bu arada Mostar tüccârmdan biri

geldi : “Siz bir nizâm aryormusunuz Ben geçen sene Saray Bosna'ya

gitmi idim. Orada elime bir nizâm geçti. Aradnz bu olmasn" di-

yerek nizâm-nâmeyi gösterdi. Gördüm ki Dersaâdet’de dört

sene evvel ber vech-i merûh tab’ ettirmi olduumuz ve bu

kerre aradmz nizâm-nâmelerin bir nüshasdr. Bu srada

Bosna vâlisinden gelen cevâb-nârrtede dahi çiftlikât nizâm-nâ-

mesiyle konturat kâdlarmdan Hersek sanca için gönderil-

mi olan denklerin vaktiyle Mostar’a gönderilmi olduu hi-

kâye olunmutur. Bunun üzerine köe bucak aratrmaa ba-

ladm. Muhâsebe kalemi kudemây-i hulefâsmdan bir Efendi

:

“Hatrma geliyor ki mukaddema bir takm denkler gelmi idi. alibâ

mahzene konuldu" demi olduundan yer altnda define arar

gibi mahzende nizâm-nâme taharrisine kyâm eyledik. Hele

aradmz denkler bulundu. Üzerlerine ma rifet-i da iyanemle

konulmu ve yaplm olan bendler ve iaretlerin bozulma-

m olduu kemâl-i te’accüb ile görüldü. Bu vuku’ât masal

gibi yazmak abes görünür ise de hakkat-i halde büyük ibret

alnacak bir maddedir. Ber vech-i bâlâ devletçe ar merte-

be ehemmiyet verilerek yaplm olan bir nizâm-nâmenin böy-

le kûe-i nisyânda kalmas ne kadar te’esüfü mûcib hâlâttan

olduu beyâna mühtâc deildir. Merkez-i saltanatta bunca

tekellüfât ihtiyâriyle yaplm olan bir mühim nizâm taak-

nisyâna atan müseyyib ve bu misillû teseyyübât ile devletin

envâ’- mükilâta dümesine sebeb olan me’mûrlar ile memleket

idâresi kaabil olamiyaca vâzhâttan olmakla evâhir-i sa-

ferde Bâbâlî’ye beyân-i te’essüf ile arz- hâl eyledim.
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nâhiyesinin dört nefer koca-balan hilâl-i saferde Mostar’a gelip

der-miyân eyledikleri mevâdd- itikâiyye srasnda ashâb- alâka

yânî çiftlikât ashâb taraflarndan kendilerine angarye ettiril-

mekte ve meccânen peynir ve yumurta ve kuzu gibi eyler is-

tenilmekte olduunu ve ashâb- alâka karye mer’âlarm Avus-
turyalIlara îcâr etmekle kendi hayvanlarnn mer’âsz kaldm
der-miyân ettiler. Arâzî kanun-nâmesi mûdbince kasabât ve
kurâya muhasses ve metrûk olan mer’âlann ahkâmm ve Bosna
çiftlikât nizâm-nâmesinin hülâsa-i mündericâtm kendilerine

ifâde ettiinde böyle eylere kendilerince ma’lûmât olmadn
söylediler ve nâhiyelerinde davul çalnmam olduu beyâniyle
Bosna çiftlikât nizâm-nâmesinin kendi nâhiyelerinde îlân

olunmadna istidlal eylediler. Meer ol havâlîde yeni bir emr
ü tenbîh îlân olunacak oldukta nâhiye davulu çkarlp çaln-
mak ve halk .ann sesine gelip keyfiyetten âgâh klnmak âdet
iken Bosna çiftlikât nizâmât için bu resm ii âdet icrâ olunmam
idüine nazaran îlân olunmam demek oluyormu. Hâlbuki
mukaddemâ Bosna çiftlikâtmn mu’âmelâtindan hristiyan çift-

çiler ikâyet ve anlarn ikâyât ve ba’z- nazariyyât-i ecnebiy-
yeyi ve ale’l-husûs Avusturya devletinin müdâhalesini da’vet

etmekle Bosna eyâletinin yedi sancandan altar yânî ashâb-
alâka tarafndan müslim olarak ikier ve hristiyan çiftçilerden

ikier ve kendi arâzîsini zirâ’at ile geçinenlerden biri müslim ve
dieri hristiyan olarak ikier ki yedi sancaktan nsf müslim ve
nsf hristiyan olarak cem’an krk iki kii âir ahâlî tarafndan
vekil üzere Dersaâdet’e celb ve on ay kadar Dersaâdet’de ikaame
ve bi’d-defe’ât Meclis-i âlî-i tanzîmât’da isticvâb olunarak ahnan
mâl’ûmât- mahâlliyye üzere cümlesinin ittifâkyle Bosna çiftlikât

hakknda bir kt’a nizâm-nâme kaleme alnm ve bir taraf

Türkçe ve dier taraf Bonakça olarak tab’olunmu ve ashâb-
alâka ile çiftçiler beyninde fî-mâ-ba’d mükilât zuhûr etmemek
için tahrîren akd-i mukaavele olunmak üzere bir çok konturato

kâdlan tab’ u temsîl klnm idi ve bu nizâm-nâmeler ile kon-
turato kâdlanndan her sancan hissesi ifrâz ile baka baka
denkler balanm ve üzerleri yazlm ve ol vakit Meclis-i tan-

zîmât âzasndan bulunduum cihetle bunlar hep ma’rifet-i

dâ’iyânemle edilmi ve cümlesi meccânen mahâllerine gönde-
rilmi idi. Ol vakitten beri dört sene olmu iken hâlâ uma ahâ-
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Müte’âkiben Kruovitça nâhiyesi rüesâsndan Lako Miloo-

viç ile refiki Niko Pavloviç Mostar’a gelip arz- ihlâs eylediler.

Bu nâhiye Zubçe ve Sutorina nâhiyeleri arasnda gayet sarp ve

meni’ bir mevki’dir. Mukaddemâ Luka Vukavloviç îlân- isyan

ederek Sutorina ahâlîsini dahi kendisine tâbi’ klm iken La-

ko’nun muhâlefeti üzerine Kruovitça ahâlîsi Karada muha-

rebelerinde hî-taraflklann muhâfaza etmiler d. Bnaen-aleyh

bu kerre Lako’ya ve refîkma çelenkler ve camadanlklar ilbâs ile

taltîf olunduktan baka muahharan bir kt’a mecidiye nian

dahi verilmitir ve Lako ile Luka arasndaki rekaabetten istifa-

de edilmitir. Bu esnâdâ Piva nâhiyesi voyvodas Pop Jarko ile

mehûr Pop Bodan ve bir vakitten beri nevâhî-i âsiye rüesâ-

smn dârü’n-nedvesi olan Kosireva manastrnn ba-papas

mehur Pop Todosiye Luka’dan ayrlp Trebin’e vurûd ile

stanbul’a gitmek yâhud Mostar’a varmak emrinde mütehay-

yir kalarak Trebin kaymakam Münîb Efendi ile müzakereye

ve Persiç ile muhabereye baladlar.

Arâzi me’mûru uma nahiyesine gönderilip hâlî yerlerden

ba’z- ahâlîye arâzî tefviz ile ellerine tural tapu senedlen

vermee balaynca ekseri sened ile arâzî tasarrufuna ve

ashâb- alâkadan çiftlik itirâsma rabet ve efkâr- isyânyyeden

ferâgat eylediler.

Bu yazn Hersek’te scak fevka’l-âde olup mzânu 1-harare

reomür hisâbiyle bir kaç gün otuz sekiz dereceye vard ve bir

gün krk iki dereceye kadar çkp ba’z- cevâm’n üzerinde

kurunlar eridi. Me’mûriyyet-i teftîe âid olan iler ise pek zi-

yâde olduundan ma’iyyet me’mûrlariyle birlikte gece gündüz

çallyordu
Bir taraftan Hersek sancann umûr- hsâbyyes gorulur

ve bir taraftan Karada muhârebesi esnâsnda vuku’bulan masâ-

rif-i seferiyyenin kark hisâblannn tesviyesi çâresine baklr

iken bir yandan islâhat- mülkiyye ve bir yandan Nikik tarîki-

nin taht- emniyyette bulunmas ve Korianç nâhyesmn emr-

muhâfazas zmnnda kefiy/ât- lâzime ile uralr d. Hal-

buki kang ie yaplsa bir esâs- sahîh bulunamazd. Ez-cumle

vergilerin tevzî’ ve istîfâs pek yolsuz olduktan baka tebe’a-

gayr-i müslimenin cizyeden mübeddel olan iâne-i askeriyyeler

dahi hâlâ ale’r-ruûs tahsîl olunup iâne-i askeriyye hakknda
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Bu nizâm-nâme ashâb- alâkann hukuk- tasarrufiyyesini

kâfil olup hristiyanlar içinde bu hukuku çürütmek dâ’iyesinde

bulunan bir takm fesâd-pîeler ol nizâm-nâmenin icrâsz kalma-
sn istedikleri gibi garibdir ki ashâb- alâkadan hayr ü erri tan-

maz bir gürûh- sebük-magzân dahi me’lûf olduklar sû’-i isti’-

mâlâta mâni’ olaca cihetle ann mevki’-i icrâya konulmasn
istemezlerdi. Bosna eyâletince en bal islâhât ise bu nizâmn
icrâsiyle bir müddetten beri arâzîce ehl-i slâm ile hristiyanlar

arasnda keâ-kei mûcib olan ihtilâfâtn ber-taraf edilmesi

hususu idi. Binâen-alâ-zâlik bu esnâda hristiyan çiftçilerden

birisi Mostar vücûhundan Ârif Efendi’nin çiftlii civârmda

boz ve hâli yerden bir tarla açdkta Ârif Efendi: “Bu benim hü-

dûdum dâhilindedir” deyu ol tarladan üçleme nâmiyle ücret al-

mak istediinden çiftçinin ikâyeti üzerine keyfiyet Meclis-i

idâre-i livâya havâle olunmakla li-ecli’l-mürâfa’a Ârif Efendi

meclise da’vet olundukta icâbet etmedikten baka arâzi me’mû-
runu tehdîd ve arâziye dâir olan nizâmâtn tevkif ve te’hîr-i

icrâsm hod-serâne ve ser-keâne teklif eylemi ve nüfûz- hü-

kümeti istihfâf yolunda sözler söylemi olduundan rebî’ülev-

vellin yirmi dokuzuncu günü sabahleyin hâiz olduumuz ruhsat

ve iktidâr üzere Üçüncü ordu-yi hümâyûn müiri Abdi Paa ve

askeri ve Hersek frka-i askeriyyesi kumandan ve askerî müfet-

tii ve Hersek mutasarr Paalar ve Binba Hafz Efendi’den

mürekkeb olarak divân- harb tarznda bir komisyon- fevka’l-

âde tekil ve Ârif Efendi celb ü istintaak ile bir sene müddet

ile nefyine karâr verilip mazbatas tanzim ve buyruldusu tah-

rîr olunduu esnâda menzil bargirleri dahi hâzr edilmi oldu-

undan hemen tahte’l-hfz Travnik’e nefy ü teb’îd ile emsâline

ibret gösterildi ve anm bu veçhile te’dîbi arâzi nizâmâtnm ic-

râsma bir güzel mebde’ oldu. te ol esnâda Luka Vukavlo-

viç’in birâderi Yule Vukavloviç ve kâtibi Miço Baloreviç ve

hempâlarmdan Luka Tikoviç ve Benan nâhiyesi rüesâsmdan

Rado Babiç ve Gaçka mu’teberânndan Kagre Guroviç Mostar’a

gelmiler idi. Bunlarn emeli Luka Vukavloviç’in bütün nevâhî-i

âsiyyeye voyvoda nasb olunmas husûsundan ibâret olduu hâl-

de âyân- kabûl mevâddan olmadn anlayp bir ma’kul

yolda islâhât icrâsma izhâr- muvâfakat ettiklerinden islâh-

ahvâl-i memlekete dâir Zubçe ve Benan nâhiyeleri ahâlisine

hitâben birer kt’a tahrîrât ile iâde olunmular idi.
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mkdârn yanclk usûlünde ise yarsn ve üçleme ise sülüsünü

ashâb- alâkann îtâsiyle çiftçilere iane eylemelerine karâr verdi

ve komisyon âzâs ashâb- alâkann en büyüklerinden bulun-

duklar cihetle âirinin bir ey demee haklan olmayp zürrâ’

ise bu karârdan pek ziyâde fâide-mend olacaklanndan derhâl

komisyonun bu karâr Meclis-i livaya dahi tasdik ettirildikten

sonra her tarafa ilân ile mevki’-i icrâya kondu ve komisyon

bununla enzâr- âmmede bir büyük an kazand.

Ba’dehû ogradalar mübâhasesi komisyonu hayli megul etti.

Nihâyet kadîmlerinin ibkaasiyle muhdes ogradalarn ilgaasma

karâr verildi ve Serdâr- ekrem Ömer Paa’nm ibtidâ Bosna’ya

vürûdundan evvel mevcûd olan ogradalar kadîm ve andan sonra-

kiler muhdes itibâr edildi. Bu husûsun suver- icrâiyyesi ve âir

arazî ve çiftlikât ilerinin hâil ü tesviyesi hakknda komisyondan

kaleme alnan ta’lîmât dahi hemen mevki’-i icrâya konuldu. Bu

veçhile Hersek’de en mühim ve hâili mükil olan arâzî münâ-

za’alar ber-taraf klnm olup bu bâbda komisyon âzâsmdan

görülmü olan âsâr- hamiyyet-i vataniyyeden dolay bi’z-zât

komisyona gidip kendilerine teekkür ettim ve rütbe ve nian-

lar ile taltif buyrulmalarn Bâbâlî’ye inhâ eyledim. Bâbâlî’ce

dahi ma’rûzât- dâ’iyâneme müsâ’ade buyrula-geldiinden bu

husûsda dahi müsâ’ade buyrulmu ve her biri hâl ve meslekle-

rine göre taltif edilmitir. Erkân- eyâletten bu vesile ile Mos-

tar’a celb olunan ve görümek bahânesiyle gelen zevâtm Bos-

na’da asâkir-i nizâmiyye tertibi hakknda gayet hakimane ola-

rak nabzlarn yokladm. Memleketi bu emr-i hayre müste’id

gördüm. Artk bu husûsda olan azimetimin icrâsn kaviyyen

tasmîm eyledim ve görütüüm zevâtm efkârn bu merkeze

cem’ edebilecek vesâile kaviyyen teebbüs ettim. Bu evanda

silâhor unvâniyle Sarây- hümâyûnda müstahdem olmak üzere

ba’z- iyâlâtm vücûh ve mu’teberim evlâdndan mürekkeb ol-

mak üzere bir snf me’mûrîn ihdas olunup Bosna eyâletinin

dahi ileri gelir müslim ve hristiyan vücûh ve mu’teberâmnm

oullarndan bi’l-intihâb mu’ayyenü’l-mkdâr delikanllarn

Dersaâdet’e îzâmlan için emir-nârne-i sâmî gelmi olduuna

mebni bunlarn bir mkdâr Hersek sanca hissesine ifrâz île

bâkîsinin dier elviyeden intihâb ve tahrîri Bosna vâlisine ha-

vile olunmu idi. Vâli Paa’mn ma’rifetiyle intihâb olunan-
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mukaddema her tarafa gönderilmi olan evâmir-i. umûmiyye-

nin Hersek’de kayd bulunamamtr ve bir de yarclk veçhile

îcâr olunan çiftliklerde köyce hâne bana isabet eden verginin

nsû ve üçleme usûlünde sülüsü ashâb- alâka tarafndan veril-

mek Bosna eyâletinde usûl-i mer’iyyeden iken Hersek’de ashâb-

alâka vergiye iâne etmeyip hâne bana tarh olunan vergilerin

kâffesi çiftçiler üzerine tahmil edilmi ve bir taraftan dahi ko-

ca-balar ve âir müteneffizler türlü nâm ile açtklar nâ-becâ

masraflara bir çok eyler ilâve ve cümlesini vergiye zamm ile

tevzi’ ü tahsil ede-geldiklerinden fukarây- re’âyâ bu tekâlif al-

tnda ezilmitir. Bundan baka Hersek’te ograda nâmiyle ka-

dîmi etrâf mesdûd klaklar olup bunlarda kn hayvan
beslerler ve bunlardan mutasarrflan icâre alrlar. Ashâb- alâ-

kadan ba’zlan dahi çiftliklerinden ber-mûcib-i nizâm ala-geldik-

leri icâre-i arâzîye kanâ’at etmeyip karîbü’l-ahdde ogradalara k-
yâsen mer’âlardan ya cibâl-i mübâhalardan birer mkdâr mahâl-

lerin etrâfma çit çevirip anlardan dahi bakaca icâre mutâlebe

eder olduklarndan çiftçiler bi-hakkn feryâda ve ale’l-umûm

ogradalardan ikâyete balamlardr. Hâlbuki kadîm ogradalar

ile mer’âlardan ifrâz ile ograda ekline konulan yerlerin tefriki

lâzime-i hâlden idi. Lâkin ashâb- alâkadan o misillû sû’-i isti’-

mâlâta me’lûfolanlar bu türlü islâhât istemezlerdi. Binâen-aleyh

hilâl-i rebî’ülâhirde Müsteâr- senâ-verî Râid Paa’nn taht-

riyâsetinde Mostar Mûftisi Efendi ve Meclis-i idâre-i livâ âzâ-

smdan Hac Draço ve dier vücûh ve mu’teberândan olarak iki

müslim ve iki lâtin ve iki ortodoksdan mürekkeb bir komisyon

yapld. Saray Bosna ve Travnik vücûhu Hersek’lilere nisbe-

ten daha mütemeddin ve söz anlar zâtler olduundan ve

Travnik beylerinin Hersek sanca dâhilinde pek çok alâka-

lar bulunduundan Bosna meclis-i tahkik reisi Sun’ullah Efen-

di ve Travnik hânedânmdan Haan Paa-zâde Dervi Bey ve

Tezkireci-zâde Dervi Bey ve Ali Bey ve Sâlih Bey dahi Mos-
tar’a celbile bu komisyona me’mûr klndlar.

Komisyon birinci ictimâ’nda bir büyük nümûne-i adâlet

gösterdi. öyle ki hâne bana tarh olunan vergiden bir çiftçinin

hirâset ve hirâset1 eyledii arâziye göre hissesine isâbet eden

1 c—

I
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1

cerî bir halk iseler de mes’ele-i ahîrede Dervi Paa buradan

Kite tarîkiyle Nikik’e gidip gelerek bunlar pek ziyâde ezmi ve

bütün karyelerini ihraak u imhâ eylemi idi. Piva’llar daha
kalabalk olup Drobniak’a câr- mülâsk olduklar cihetle ora-

dan dahi dâimâ kendilerine imdâd oluna-geldiinden Piva’

hlann kuvveti âir nevâhîden ziyâde olup hattâ muhârebât-
sâbkada bir def’a Serdâr-i ekrem Ömer Paa Piva nâhiyesine

girdikte Piva’hlar külliyetli gelerek ann etrafn ihâta vü mu-
hasara ve taraf taraf iktihâm ettiklerinde ba-bozuk serkerdesi

mehûr Gaçka’h merhum smail Aa-zâde Dervi Bey fevka’l-âde

bir sebât göstererek ekyây bir müddet tevkif edip bu esnada

ise Dervi Paa yetierek ekyay lezimet-i külliyyeye dûçâr

etmi idi. Sonraki muhârebelerde dahi Piva’hlar Dervi Paa’nn
hayli ateini yemiler idi. Ammâ Drobniak nahiyesi ücra bir

mahâlde olup bu cihetle Dervi Paa frkas oraya kadar gide-

memitir ve bir arahk Bosna vâlisi tarafndan Hersek’li îbrâhim
Bey’in taht- kumandasnda olarak be bin ba-bozktan mü-
rekkeb bir frka tertîb ile Tahca tarafndan sevk ile Drobniak
kt’asmdan ma’dûd olan aran nâhiyesine idhâl olundukta

aran ve Drobniak ekyâs hücum ile ibu ba-bozuk frkasn
hezîmet-i külliyyeye dûçâr etmi idi. Andan sonra dahi Drob-
niak ahâlîsi terbiye görmediler. Binâen-aleyh pek ziyâde -
mardlar. Mostar’da ber-vech-i bâlâ müctemi’ olan rüesânn
birincisi ve en nüfuzlusu ve hakîkat-i hâlde cümlesinin en di-

rayetlisi Piva voyvodas olan Popjarko idi ki eben-an-ceddin

Piva nâhiyesinin hem knez ve hem de papasdr. Binâen-aleyh

papas snfndan olduu hâlde âyîn ü mezhebine muhâlif olarak

sakalsz idi. Pop Todosiye rüesa idâdmdan ma’dûd olmayp âdî

bir papas ie de Benan’da vâki’ Kosireva manastrnn ba-papas
olup ve bu manastr ise bir vakitten beri rüesânn mecma’ ve

meveretgâh olmak hasebiyle kendisi dahi anlarn akl kâh-

yas mesâbesinde idi. Kendisinin balca emeli Benan’da ve

kendi nezâreti tahtnda bir büyücek mekteb yapdrp da Kosire-

va manastrnn an u öhretini artrmak ve kendisi bu cihetle

dahi nevâhî-i ma’lûmenin merci’i olmak husûsu idi. Binâen-aleyh

rüesâ tarafndan ba’z- mevâdd hâvî kaleme alm olduu
istid’â-nâmede devletin iânesiyle mekteb inâs münderic idi.

Hâlbuki âir rüesâ mekteb lâkrdsna ehemmiyet vermiyordu.
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lar Mostar’a gelip Hersek’ce tahrîr olunanlar ile birletirile-

rek akdemce Raguza’ya getirtilmi olan Lûtfiye vapur-i hümâ-
yûnuna irkâb ile Dersaâdet’e gönderilmek üzere evâhir-i

rebî’ülâhirde Binba Hilmi Bey’e terfîkan Mostar’dan Ra-
guza’ya gönderildiler. Fakat hizmet-i pâdiâhînin kadri i’lâ

olunmak ve rekîz-i zamirimiz olan tanzîm-i asker hususuna
bonaklarm efkâr imâle klnmak üzere Mostar’dan alay ile

hâric-i ehre çkarlp pek âlâyile teyî’ edildiler. Ol gün bo-
naklarm hissiyyâtma atf- nazar- dikkat ile Bosna’da tensîkaat-
askeriyye icrâsna muvaffak olabileceimi anladm. Ol gün
bizim Hâfz Beyefendi ahâlînin nâsiye-i hâlinde müâhed olan
âsâr- vicdâniyyeye bakp : “Bu gün Bosna ve Hersek'in mukaddeme-i
saâdet-i hali olacak gibi görünür. Bunu bir târih ittihâz etmelidir” dedi.

Ol esnada yânî evâil-i rebî’ülâhirde nevâhî-i âsiyye rüesâm-
dan Piva nâhiyesi voyvodas Pop Jarko ve Benan nâhiyesi voyvo-
das Simo Baçeviç ve Benan’da vâki’ Kosireva manastr ba-râhibi
mehur Pop Todosiye ve Benan pandur bölük-bas Jigo ve Be-
nan rüesâsmdan mukaddemâ Mostar’a gelip gitmi olan Rado
Babiç ve Bileke kazâsma tâbi’ olan Rudine nâhiyesi rüesâsmdan
Vuko Âleksiç ve Kdobuk tarafnda bulunan hristiyanlarm rü-
esâsmdan Ustoyan ve Gaçka’l mehur Petar Maniç Mostar’a
geldiler. Cümlesiyle iki def’a ve cümlesinin pî-revî olan Pop
Jarko ile ayrca bir def’a görüülerek müzâkere-i maslahat olundu.
Ba’dehû rebî’ülâhirin on birinde Piva’dan Nikola Haciç ve
Boçko Knezoviç ve G-açka’dan Peskor Benavçeviç ve Zubçe’den
pandur bölük-bas bulunan ve Luka Vukavloviç’in amcas
Depo Vukavloviç ile Jiko spahiç dahi gelip dierlerin yanna
müsâfir oldular. Lâkin Zubçe’liler ile Benan’llar arasna mubâ-
yenet girmekle bir vak’a çkarmamalar için takayyüdât-i lâ-
zimeye ibtidâr olundu. Bu srada Rudine’liler ile Benan’llar
arasna dahi mübâyenet dümütür. Elhâsl nevâhî-i âsiye
rüesâs hep Mostar’a geHp toplandlar. Yalnz Luka Vukavlo-
viç ile Pop Bodan gelmedi. Fakat Luka’nn âir rüesâ nezdinde
eski nüfûz ve haysiyyeti kalmam idi. Bodan dahi muahharan
Gaçka kazâsmn merkezi olan Metohya’ya gelerek hükûmet-i
mahalliyyeye arz- mutâva’at eylemitir ve bir de Drobniak nâhi-
yesi rüesâs gelmedi. Çünki muhârebât- sâbkada Zubçe’liler
Dervi Paa’nm hayli ateini yemiler idi. Banyan ahâlisi dahi pek
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lar ta’yîn klnm ve imdi bunlarn, def’aten kat’ muvâfik-

hâl ü maslahat olamyacamdan bu masraf nevâhî-i mezbüre

vâridâtiyle kapatlmak ve bu sermâye ile ol nâhiyelerin muhâ-
faza-i âsâyii çâresine baklmak umûr- zarûriyyeden görün-

mütür ve mukaddemi ma’a Rudine Benan nâhiyesi için yüz

yirmi bir hare verilmi iken bu kerre ber-vech-i bâlâ beyinlerine

bürûdet girmi olduundan tefriki lâzm gelmekle bu harem
elli bu kadar Rudine’ye tefrik ile bakîsi Benan üzerinde ibkaa

olunmutur ve mukaddemi Simo Baçeviç Benan voyvodas nasb

olunmu idüinden bu kerre müdir vekâleti, unvâniyle voyvoda-

lkta ibkaas lâzime-i hâlden olup fakat Rudine’liler aynlmala
anlarn doruca Bileke’ye mürâca’at eylemeleri karâr- vâk’ik-

tizâsndan bulunmutur. u hâle göre Pop Jarko’nun dahi ke-

zâlik müdir vekâleti unvâniyle Piva voyvodalna nasbi lâzm
gelerek icâb icrâ ve pandur harçlarndan tasarruf olunarak

Pop Jarko ile Simo Baçeviç’e beer yüz kuru ayhk tahsis k-
lnmtr. Ber-vech-i bâlâ Hersek nevâhî-i âsiyyesinin hep rü-

esâs Mostar’a gelmi ise de henüz Drobniak nâhyesinden ki-

mesne gelmedii cihetle bu nâhiyenin emr-i idâresi dahi Pop

Jarko’ya havile edilmitir ve mukaddemi Mostar’a gelip git-

mi olan Kruovitça nâhiyesi bölük-bas Lako’nun bölük-ba-

lk ayl olan yüz yirmi kuru ma’â iki yüz elliye iblâ ile yüz-

balk itibâr verilerek Sutorina nâhiyesi pandurlan dahi ann
ma’iyyetine verilmitir. Lako Mostar’da iken : “Sutorina

1

da muh-

terik olan kla inâ olunup da Sutorina dahi kendi idaresine havale

olunduu takdirde £ubçe’liler tabî"atiyle yola gelip o cihette artk gaa-

ile kalmaz” deyu ihtâr etmekle keyfiyet Bâbâlî’ye arz olunmu
idi. Fakat Sutorina’mn öyle inzibât altna ahnmas Avusturya

politikasna münâfî olduundan bu ârzûnun icrâs kaabil ola-

madna te’essüf olnur.

Mostar vücûhunun en ileri gelenlerinden ve Meclis-i livâ

âzâsmdai mehûr Hac Draço nâm zât ki gayet müsin olup

hattâ Dubrovnik cumhûru himâye-i Devlet-i aliyye’de iken

Raguza sancayle korsanlk eylemekte ve Sutorina’ya ilemekte

olduu hâlde büyük Napoleon gelip de Raguza.’y zabt etmekle

korsanlktan ferâgat ederek franszlar ile ahz ü îtâya koyulmu
ve bu yüzden epeyce temettü’ etmitir. Ber-vech-i bâlâ nevâhî-i

âsiye rüesâs Mostar’a gelip içtima’ ettiklerinde bir gün nezd-i
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Ale’l-husûs Rudine’liler bunun bahsini bile istemiyordu. Hattâ
müzâkere-i maslahat zmnnda rüesâ ile içtimâ5

olunarak mez-
kûr müzekkere krâat olundukta Rudine’li Vuko Aleksiç kyâm
ederek : “Mekteb ne demektir. Bam çocuklarm barndracak kulübe
ve besliyecek zahire lâzmdr55

deyu yaygaraya balaynca âir
ruesaya durgunluk geldi. Bunun üzerine :

“
nallah ibtidâ evle-

riniz yaplr. Fakr u fâkadan dahi kurtulursunuz. Ba'dehû mektebler
dahi açlr her ey olur biter. Bunlar bir günde olacak eyler deil-dr Bir kene iler yolum girsin de ba’dehû bi't-tedrîc cümlesi husûle
gehr diyerek def

5- münâkaa eyledim. Bu esnâda Pop Todosiye

,

™na
T

k
.

lliet™den na-mzâc olmala tedâvî olunmakta olduuhaMe Vuko Aleksiç:
“
Kâkihembu herifve hem de âirPaPaslar gebene

ve Kosreva manastn kapansa da bunlarn gaailesinden kurtulsak. Manas-
tr belas yetiirken bamza bir de mekteb gmilesi çkarmak istiyorlar

”

deyu alenen bir takm sözler söylemekten hâli olmamtr. Arasçok geçmeyp Pop Todosiye ibu hünnak illetinden fevt olduLakn Rudme’hlerle Benan’llar arasnda bürûdet ve mübâ-
yenet bak kald.

zikr olunan müzekkerenin bir maddesi çiftlikâta ve ashâb-
alaka tarafndan vûku’bulan sû’-i istî’mâlâta dâir olup eerçiPva nahiyesinde çiftlik yok ise de âir nevâhîde pek çok çift-
hkat olduundan buna dâir cereyân eden mübâhasâtm neti-
cesinde evvel be-evvel arâzî me’mûru Benan nâhiyesine gidip
de araz kanun-nâme-i hümâyûnu mûcibince ashâb- alâkann
tapu senedlenn vermek ve Bosna çiftlikât nizâm-nâmesi mû-

verilcU

ÇlftÇller 1C konturatolarl yaplmak husûslanna karâr

Zkr olunan müzekkerede münderic mevâddan birisi dahib 1-cumle nevahî- âsiyyeye bir reis nasb olunmas istid’âsmdan
ibaret d. Bunlar ise Karada hüdûdunda müteferrik nahiyeler
olmagla cümlesini bir idâre altna almak kaabil deil idi. Buras
kendilerine tefhim olundukta : “Bu bizce mültezem bir ey olmayp
Jakat ahalinin arzusu olduundan arz olundu” diyerek bu dâ’iyeden
feragat eylediler. Fakat mukaddemâ Hurid Paa Hersek mu-
tasarnfi iken Luka’ya be yüz hare îtâsiyle bi’l-cümle nevâhînin
muhafazasn ana havâle eylemi olduu hâlde Luka’nn sû’-i
etvar ve harekâtna binâen muahharan azl ile ibu be yüz
hare nahiyeler üzerine tevzi

5

olunarak baka baka pandur-ba-
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istib’âd eyledi. Hele Pop Jarko’nun geldiine inanmayp : “Bunda
biryanllk vardr. £îrâ ben Serdâr- ekrem tarafndan bir kaç def’a ann
yanna vardm celb ü istimâlet ile nezd-i Serdâr- ekrem’e getirmee çok

çaltm. Kaabil olmad. Ann Mesiar’a gelmesi muhtemel deildir”

dedi. Ba’dehû rüesânm mihmân olduu hana varp Pop Jarko
ile görüdükten sonra gelip Jarko olduunu maVt-te’accüb
tasdik etti. Hâl ü zamânn yaptm kimse yapamaz. Ma’amâ-
fih o makule vahî âdemlerin ümerâ ve zâbtân- askeriyyeye

hiç emniyet edemedikleri dahi bi’d-defe’ât tecrübe olunmutur.
Ammâ mülkiye me’mûrlarna ale’l-husûs taraf- pâdiâhîden

fevka’l-âde bir me’mûriyet ile böyle bilâd- ba’îdeye gidenlere

ziyâdesiyle emniyet ede-geldikleri mücerrebâttandr. Gelelim

Liyubuka’nn ahvâline :

Bu havali ahâlîsini en ziyâde iz’âc eden mükârî madde-
sidir. Bundan dolay bîçâre ahâlî azîm zahmet ve hasârâta u-
ram olduklar hâlde alacaklar olan ücûrâtn istîfâsma dahi

nâil olamamlardr. te bu sebebten nâî Liyubuka kazas re’â-

yâsmdan iki üç yüz kadar hâne Avusturya himayesine girmi idi.

öyle ki Liyubuka kazâs Trebijan çay ile ikiye münkasemdir.

Bu suyun sa cihetinde yânî Avusturya hüdûdu boyunda olan

ahâlîsi hep Avusturya tabi’iyyeti iddi’âsma düüp rekâlîf-i mî-

riyye vermez olmular idi. Binâenaleyh Liyubuka kazâs ahâli-

sinin mükârî husûsundan dolay cânib-i mîrîde nakd alacak-

lar olduunu tahkîk ve islâhât- lâzime icrâsiyle ahâlîyi dev-

lete sndrmak ve bu himâye dâ’iyesinin önünü kestirmek üzere

Binba Hâfz Efendi me’mûriyyet-i mahsûsa ile ol tarafa gön-

derilmi idi. Gayet mukdim ü gayûr ve müste’idd ü cesûr bir

zât olup kemâl-i müsâra’at ve mehâret ile ittihâz eyledii tedâ-

bîr-i hasene semeresi olarak celb-i kulûba muvaffak oldu. Ale’l-

husûs lâtin râhiblerini pek ziyâde honud etti. Ashâb- alâka-

nn : “Biz çiftliklerimizde ecnebi istemeyiz” deyu iddi’âya kyâm et-

melerini dahi îfây-i vazîfeye vesîle ittihâz eyledi ve ibrâz olunan

âsâr- adâlet sâyesinde mahmîler kimi pasaportlarn yrtmaa
ve kimi tebe’a-i Devlet-i aliyye’den olduklarn mübeyyin sened-

ler vermee kyâm eylediler. Dalmaçya ahâlîsinden ba’zlan

dahi teba’iyyet-i Devlet-i aliyye’yi kabûl ile beri tarafa geçip

tevattuna baladlar, içlerinde be alt kadar Avusturya’l müf-

sid olup hakknda mahâllince yaplan mazbata mûcibince Hâ-
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dâ’iyâneme gelip mahremâne musâhabete girierek ve : “Nevâhî-i

âsiye ite bu rüesâdan ibarettir. Bunlar tevkif ettiiniz gibi i biter'”

dedikte :
“ Tok Hac Aa bu olmaz eydir. Bunlar kendi ayayla hükümete

gelip dehâlet ettiler. Bu makuleleri tevkif etmek kaaide-i hikmet ü hü-

kümete uymaz. Hele bana emniyet edip te gelmi olan bir ahsa ri’âyetten

baka bir mu’âmele edemem” deyu cevâb verdim. Tekrâr iâde-i

kelâm ile:
“Mukaddemâ Serdâr- ekrem Ömer Paa bunlar ele geçirmek

için çok çalt muvaffak olamad. imdi bunlar kapana tutulur gibi

buraya gelip toplandlar. Eer bunlar tevkif etmez iseniz ihtimâl ki
devletçe makdûh olursunuz ve ihtimâldir ki Serdâr- ekrem.’in ihtâr
üzerine size bunlarn tevkifi için Bâbâlî’den emir gelir” deyince: “Hayr
Hac Efendi böyle ey olamaz. Bi’l-farz bana öyle bir gizli haber gelecek
olsa ben anlan gece buradan kaçnnm ve ba’dehû tutmak için askerle
arkalarna düerim” deyu sözü kestirdim. Bilmem ihtiyarn murâd
bizi tecrübe miydi. Yoksa bir yanl nasihatm idi. Her ne ise

bu rüesâ vahî âdemler olmak hasebiyle ibtidâ Mostar’a vü-
rûdlannda pek mütehâî ve mütelâî idiler. Fakat gördükleri
mu’âmelâta nazaran kendilerince emniyet ve itmi’nân gelerek
Mostar’da yan gelip oturdular ve arîz u amîk müzâkere-i mas-
lahat ile megul oldular ve ilerine birer birer râbta verdikten
sonra ibtidâ Zubçe ve Rudine rüesâs ve ba’dehû Benan’llar
ve en sonra Gaçka llar ile Pop Jarko âminen ve memnûnen
mahâllerine avdet ile te’ahhüdleri üzere âsâyi-i mahallînin
muhâfazasna gayret gösterdiler. Luka Vukavloviç’in merkez-i
syân olan Zubçe nâhiyesi ahâlîsinin mürettebât- mîriyyeleri
kararlatrlm ve ashab- alâkaya aid olan hâslat hissesinin
îtâs dahi te’ahhüd ettirilerek kendilerinden sened alnmtr ve
bir kaç ay zarfnda Hersek’de sarf olunan yirmi be bin otuz
dokuz kt’a tapu ilm-i haberlerinin üç bin be yüz bu kadar
uma nâhiyesinde ve bin kadar Bileke kazâs dâhilinde bulu-
nan Rudine nâhiyesinde verilmitir.

a

Ber-vecl-i bâlâ nevâhî-i âsiye ileriyle megul olduumuz
esnada bir taraftan dahi Liyubuka kazâsmda türemi olan Avus-
turya mahmlerinden dolay Avusturya’llar ile urayor idik
ve bunun için Binba Hâfz Efendi me’mûriyyet-i mahsûsa ile

Liyubuka’ya gönderilmi idi. Bir arahk li-maslahatin Mostar’a
geldiinde nevâhî-i mezbûre rüesâsmn Mostar’da olduklarn
ve Pop Jarko’nun dahi berâber gelmi olduunu lede’l-istimâ’
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Bu pandurlarm ma’âât dier mahâllerde bulunan pandur-

larn tenkîhâtmdan tertîb eylediinden hazîneye bir masraf

tahmil edilmemitir. Kulelerin inâs için ashâb- alâka ve âir

ahâlî taraflarndan haylice iâne olunup bâkî on be bin kuru

raddesinde bulunan masarif dahi Liyubuka kazâsmm çürük add

olan bekayâsmdan bi’t-tahsîl sarf olunmu idüinden mal san-

dnn muvâzenesine halel gelmemitir. Hâlbuki bu cihetten

pek çok gümrük mal kaçrlmakta idüinden bu kulelerin in-

âsndan evvel Gabela gümrüünün ehriye vâridât altm bin

kuru raddesinde iken anlarn inâsndan sonra yüz on bin ku-

rua kadar terakki eylemitir ve Dalmaçya ahâlîsinden pey-

der-pey beri tarafa geçenler mezra’a ve koru ve çayrlar tahrîb

ede-gelirken bukarakollarm inâs üzerine bu te’addîyat ber-ta-

raf olarak ahâlinin mâl u mülkü mahfûz kalmala cümlesi mü-

teekkir olmulardr ve bu tarîk ile ahâlinin yüzü beri tarafa dö-

nerek artk Avusturya mahmiyeti iddi’ âsi ber-tarafolmutur. Hâ-

fz Bey’in asl me’mûriyeti mübâdele-i arâzî maslahat yânî tah-

dîd-i hüdûdda Karada ahâlîsinin hâricde kalan arâzîsiyle. hâ-

ricde bulunan tebe’anm Karada dâhilinde kalan arâzîsinin mü-

bâdelesi keyfiyeti olmala ve bu ie Ikodra sanca dâhilinde vâki’

Bar kazâsma muzâf îspiç nâhiyesinden bed’ olunaca cihetle

Karada beyi ile görüerek iin suver-i icrâiyyesine karâr vermek

üzere bir aralk Hâfz [Bey] Karada’a gidip gelmitir. Bosna’-

da tensîkaat- askeriyye icrâs ehemm olup ancak Avusturyah’-

nun Hrvatistan eyâletinde olduu gibi Karada hudûdu üze-

rinde dahi koloni militer tarznda bir nevi’ yerli hüdûd askeri

tertîb olunmas dahi îcâb- hâl ü nevki’den görülerek bu hu-

suslara dâir Bâbâlî ile muhâbereye ve ehl-i vukuf ile müâve-

reye balanmtr.
Mukaddema Bosna vâlisi Osman Paa tarafndan sarf-

mes’âî olunarak Saray Bosna’dan Koniça’ya kadar bir araba cad-

desi açlm olmasiyle Koniça’dan dahi Mostar’a kadar araba

ileyebilecek surette bir cadde açlmas vâcibât- umûrdan ol-

duuna mebnî ma’iyette bulunan erkân- harbiyye kolaas

Hüseyin Hüsni Efendi gönderilerek kef ettirildi. Hâlâ ileyen

menzil caddesinden ve civârmdan araba yolu açlmak kaabil

olamyaca anlald. Fakat Neretva nehri kenariyle Mostar’dan

Koniça’ya kadar bir araba caddesi açlmak kaabil olaca er-

Tezâkir-i Cevdet, z
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fiz Efendi anlar tutup Mostar’a gönderdi. Biz dahi memle-
ketlerine gönderilmek üzere Mostar’daki Avusturya konsolosuna
teslim eyledik ve Liyubuka kazâsmdaki Avusturya hüdûdu
inzibatsz • bir hâlde bulunduundan Hâfiz Efendi hüdûd bo-
yunda sekiz bâb kule inâsna balad. Avusturya’llar ise

Liyubuka kazâsmm nsfn benimsemi olduklarndan bunca va-
kitten beri sa’y ile kazanm olduklar nüfuzlarnn gaib olaca-n gördükleri gibi bu tedâbîr-i islâhiyyeyi yüzü üstüne b-
raktrmak dâ’iyesine düerek Avusturya konsolosu Hâfz Efendi
aleyhinde gûya Avusturya tebe’as hakknda zulm ü te’addî ey-
lemi yollu ba’z- mevâdd- müzevvereyi hâvi bir protesto-nâme
verdi. Avusturya sefâretinin vâki’ olan teblîgaat üzerine Hâfz
Efendi’nin taht- istintaak ve muhâkemeye alnmas için Bâb-
âlî’den dahi te!graf-nâme-i sâmî geldi.

Bunun [üzerine] riyâset-i dâ’iyânem tahtnda askerî müfettii
Mustafa Paa ve Mirlivâ Mahmud Paa ve Mutasarrf Paa ile
ma iyyet tercüman îkodra’l Vassa Efendi’den mürekkeb bir
komisyon tekîl ile Konsolos dahi hâzr olduu hâlde Hâfiz E-
fendi nin istintakna baland. îrâd olunan suâlleri pek kavî
ve Konsolos’a dokunakl cevâblar ile def’edicek Konsolos mahcûb
kald ve bu da’vây meydana çkardna nâdim oldu. Bu da’yânn
tevkifini teklîf eylediyse de : “Biz buna Bâbâli tarafndan me'mû-
ruz. stintak ve muhâkemeye devam etmee mecburuz Sizi dahi resmen
da’vet eyleriz” deyu çevâb verdik ve Hâfiz Efendi dahi ol veçhile
thâm olunmu idüinden dolay iddiâdan hâlî olmadm
ilâve-i kelâm ettik. Konsolos ise artk komisyona gelmez oldu.
Liyubuka kazâsmdaki lâtin râhibleri ise ikmâl-i islâhât için Hâfiz
Efendi nin hemen Liyubuka’ya iâdesini istid’â ve Avusturya
konsolosundan itikâ eder oldular. Buras Konsolos’a pek girân ge-
liyordu. Biz dahi Hâfiz Efendi’nin iftirâ da’vâsmda bulunduu
cihetle ya muhtelit bir komisyon olup da ann Konsolos hakknda
olan da’vâsmn rü’yeti yâhud kendisinin nezd-i devlette berî’ü’z-
zimme idüini isbât için rütbesinin terfî’i lüzumunu der-miyân
ettik. Nihâyet Hâfz Efendi uhdesine kaymakamlk rütbesi tevcih
buyrularak Hâfz Bey unvânm ald. Bu sûretle keâ-ke ber-ta-
raf oldu ve Hâfz Bey Liyubuka’ya gidip icrââtn ve hüdûd bo-
yundaki kulelerin inaatn ikmâl eyledi ve bu kulelerin mu-
hafazas için bir yüzba ma’iyyetinde olarak bir ksm müslim
ve ksm- dieri gayr- müslim olarak elli nefer pandur tertîb etti.
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Türkçe yaz okumaa balamlardr ve bu mekteb devlet mektebi

ve hocas müslüman olmala lâtinlere mahsûs olmayp müs-

lim ve lâtin ve ortodoks çocuklarna açk olarak mekteb-i rü-

diyyeye mahreç itibâr olunmu ise de küâdna bâdî lâtinler

olduundan lâtin mektebi deyu ma’rûf olmutur.

Bâlâda tafsil olunan umûr- fevka’l-âde arasnda bir ta-

rafdan dahi Hersek’ce me’mûriyyet-i teftie müteferri’ olan

mesâlih-i mühimme dahi ikmâl edilmi olduuna binâen mâh-
recebin altnc günü Mostar’dan hareket ile dördüncü günü
Saray Bosna’ya muvâsalet klnd. Ol tarafça vâki’ olan icrââ-

tmz ayrca bir tezkire ile beyân olunacaktr.

Hersek’de be ay bu kadar gün ikaametimiz müddetinde

iken Bâbâlî’ye yüz krk sekiz kt’a arîza ve yetmi be kt’a tel-

graf-nâme ve âir mevâki’ ve me’mûrîne ve âire yedi [yüz]

altm yedi kt’a Türkçe ve krk sekiz kt’a Franszca ve on alt

kt’a talyanca ve elli kt’a lâtin hurûfiyleve altm sekiz kt’a

slâv hurûfiyle Bonakça muharrerât yazlm ve cem’an tefti

kaleminin Hersek’de mahsûlü dokuz yüz krk dokuz kt’âya

bali olmutur 1
. Bosna ve Hersek’de hristiyanlarm muhâberât

Bonakçadr. Fakat lâtinler yâni katolik mezhebinde bulunan-

lar lâtin hurûfunu ve ortodoks mezhebinde bulunanlar slâv

hurûfunu isti’mâl etmekte olduklar beyâniyle hatm-i kelâm

olunur.

Ft 12 aban sene 68 ve fi 27 haziran sene 97

TEZKRE No. 22

Bakyye-i vakayi’-i sene 1280

Hersek’den Bosna cihetine azimetimizde Neretva nehri

güzâr olunduu gibi Saray Bosna’ya kadar ol vakit Bosna vâ-

lisi bulunan Topal Osman Paa tarafndan yaptrlm olan bir

araba yolu görüldü. Mûcib-i inbisât- derûn oldu ve Koniça’

dan Mostar’a kadar bir araba caddesinin inâs ârzûsu zihni-

mizde bir mertebe daha kuvvet buldu. Bin iki yüz seksen senesi

recebinin dokuzuncu ve kânun-j. evvelin yedinci günü Saray

1 Bu hesapta bir karklk olduu görülüyor.
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bâb- vukuf tarafndan haber verilmekle burasnn kefi için
Hâfz Bey gönderildi. Ba’de’l-kef avdetinde buradan ahâlî
ve askerin iânesiyle ve be bin kese kadar akçe sarfiyle bir araba
caddesi açlmak kaabil olacan beyân etmekle keyfiyet evâhir-i
rebî’ülâhirde Bâbâlî'ye inhâ olundu ve Hersek kumandan Ömer
Fevzi Paa dahi ikmâl-i kefiyyât için Hâfz Bey ile birlikte Ne-
retva boyuna gönderildi. Ann tahkîkaat dahi Hâfz Bey’in ifâ-
datm te’yd etmekle ve.inhâ-i dâ’iyâneme Bâbâlî’ce müsâ’ade
buyrularak bu yol için be bin kese akçe tahsis buyrulmala
emr- inas hemen Ömer Paa ile Hersek mutasarrf CâvidPaa ya havâle edildi.

Erkan- harbyye kolaalarndan Hüseyin Hüsni Efendi
rebm kaz âsi. muzâfâtmdan Korianiç nâhiyesine gönderilip

onun ma’rifetiyle esnây-i muhârebede muhterik olan hânelerin
ekserim ta’mîr olunmu ve Zaklebun nâm mevki’de der-dest-i
ina olan palanka hitâm bulmala Aziziye tesmiye klnmtr.

Eyyam- muhârebede Nikik’den hicret etmi olanlar bu
esnada uradan buradan toplattrlp vatanlarna îzâm ile is-
ân ettirilmi ve Nikik kalesi ile civarndaki kulelerin ta’mîrât

ve inâat dahi bu evanda hitâm bulmutur. Bundan sonra Nik-k tarîkinin te’mîni için lâzm gelen mevâki’e kuleler inâs
hususuna teebbüs edilmitir.

Ada’ârif-i umûmiyyenin intiâr hakknda vâki’ olan tevî-
kaatm âsârmdan olarak Mostar’da lâtin tâifesi Mostar mekteb-i
rüdyyesine konulmak üzere on sekiz çocuk getirdiler. Bunlar
ise kenüz elif-ba okumam olduklarndan ikinci derecede mek-
teb- rüdiyyeye konulmalar kaabil olmad gibi mekâtib-i
sbyânyye- islâmiyyede dahi eczâ’-i kur’âniyye ve ilm-i hâl
okuna-gelip hristiyan çocuklarna Kur’ân ve ilm-i hâl okutmak
dahi munasb olamayacandan ve bunlarn reddi muvâfk-
hâl ü ma.slah.at olmadndan hemen senevî be yüz kuru kirâ
ite bir hâne istikra ve ehriye yüz elli kuru ma’â ite bir ehl-i
tslam hocas tedârik olunarak hristiyan çocuklarnn ta’lîmine
baland

,

ve bu masârifin ma’ârif-i umûmiyye müteferrikasn-
dan ^tesviyesi husûsu hilâl-i cumâdel’âhirede Bâbâlî’ye inhâ vü
std’a olundu. Ibtidâ bunu istid’â edenler ber-vech-i bâlâ on
sekiz lâtm çocuu iken mektebin yevm-i küâdnda otuz çocuk
bulunup mute’âkben elli nefere bâli olmular ve az vakit zarfnda
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hakknda kalb-i rahîm ü efik ile mütesâviyen lûtf u iltifat buyurduklar

cihetle cümlemiz bahtiyarz. Bundan dolay ne veçhile teekkür edeceimizi

bilemeyip du'ây-i tezâyüd-i eyyâm- ömr ü iclâl-i Pâdiâh- merâhim-îti-

yâda terdîfen me'mûr- murahhaslar semâhatlû Cevdet Efendi hazret-

lerine dahi du’âlar eyleriz.

Elhâsl Saray Bosna bir güzel ehir olup ma’ârif dahi te-

rakkiye balam idi. Saray Bosna sancann hisâblar görüldükte

Hersek hisâblar gibi kark olmayp orasnn umûr- mâliyyesi-

ne nisbetle burasnn umûr- mâliyyesi pek yolunda ve umûr-
mülkiyyesinin sûret-i idaresi dahi oldukça uygun ve yollar

düzgün idi. Saray Bosna’daki Husrev Bey evkafnn hisâblar rü’-

yet edildi. Dorusu hiçbir beldede misli görülmemi sûrette mun-
tazam olduu nazar- memnûniyyet ile görüldü. Binâen-aleyh

Bosna vâlisi Osman Paa ile defterdârNâid Efendi’ye beyân-

memnûniyyet klnd. Selefimiz Ziyâ Beyefendi Saray Bosna’ya

gelir-gelmez mal sandn temhir edip rü’yet-i muhâsebeye

mübâeretten evvel defterdâr azletmi idi. Ol vakit Mâliye

nâzn bulunan Msr’l Fâzl Mustafa Paa ise böyle bi-gayri vec-

hin ve lâ-tahkîkin defterdârm azlini tasdik etmeyip me’mûri-

yetine devâm etmesini telgraf ile defterdara i’âr ve muhâsebesi

rü’yet olunarak zuhûr edecek hâle göre icâbnn icrâs lâzm
geleceini dahi Bâbâlî’ye takrir ve bu bâbda isrâr etmekle

miyânede keâ-keler zuhûr etmi idi. Osman Paa hakknda
dahi hayli kyl u kaal vuku’a gelmi ise de hemen azli yoluna

gidilmeyip müte’âkben vuku’bulan me’mûriyyet-i dâ’iyânem

üzerine azl ü tebdili husûsu inhây-i dâ’iyâneme ta’lîk ü te’hîr edil-

mi idi. Icrâât- vâk’aya nazaran Osman Paa’y vâliler içinde

ehven-i mevçûd gördüm ve ol asrda tesviye-i turuk maddesine

evvel be-evvel Ni tarafnda ve bir de Bosna cihetinde balanm
ve Osman Paa’nm bu bâbda âsâr- gayret ve ikdâm görülmü

olduundan gerek an ve gerek Nâid Efendi’yi Bâbâlî’ye tav-

siye eyledim. Yazn Hersek’de scaklar ne kadar iddetli olduysa

bu kn dahi Bosna ol kadar fevka’l-âde iddetli k oldu. Lâkin

gecelerin uzunluunu umûr- teftîiyyeye müteferri’ olan müzâ-

kerât ile imrâr ederdik ve Saray Bosna’daki ecnebi konsoloslar

gerek birbiriyle ve gerek hükümet me’mûrlariyle îr ü eker gibi

imtizâc ederek tatl görüür ve haftada bir kerre balo verip yek
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sna ya muvâsalet olundu. Saray Bosna ehrine girilirken müs-m ve gayr- müslim mekteb çocuklar takm takm hâric-iehre çkarlm idi. Yeni açlm bir hristiyan kz mektebi â-
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zabtiyye tanzîm olunmu iken Hersek sancann çok mahalle-

rinde pandur namiyle müstahdem olan pandurlar dahi ibkaa

olunmu ve ba’z- mevâki’inde bakaca asâkir-i muvazzafa dahi

istihdâm olunmakta bulunmu idi. Asâkir-i zabtiyyenin ber-

vech-i bâlâ yoluyla mevâki’e taksimi hasebiyle ibu pandurlarm

ekserinden istinâ hâsl olmala mukaddem ve muahhar icra

olunan tenkîhâttan ve asâkir-i muvazzafamn dahi biraz tenzil

olunduundan dolay ehriye be yüz doksan üç bin üç yüz elli

be kuru nef’-i mîrî husûle gelmitir.

Bir takm kesânn bi-gayr-i hakkn hapishânelerde yatma-

mas için tahkîkaat- lâzime icrâs me’mûriyyet-i da’iyâneme

müteferri’ mevâddan olmala Saray hapishânesi yokland.

Mostar’da olduu gibi burada dahi hayli kesânn miiddet-i

medîde mevkuf bulunduklar görüldü ve lede’t-tahkîk maz-

batalar Dersaâdet’e takdim olunal hayli vakit mürûr eylemi

olduu hâlde cevâblarmn gelmemi olduu cihetle mevkuf

kalm olduklar ve bu husûs için vilâyâtm teftiinden fâide

olmayp Dersaâdet’deki meclislerin islâh- ahvâli lâzm gelecei

anlald. Hemen bu misillû cezâya müte’allik olan mazbatalar

hakknda ne denilecek ise denilip de ilerin teahhurâttan kur-

tarlmas lüzûmu Bâbâlî’ye inhâ edilmitir.

Bosna eyâletinin ormanlar ziyâde olduundan ehriye

be bin kuru ma’â ile Dersâadet’den bir orman me’mûru gön-

derilmi ise de bu ma’âm bir mkdâr ile orman mektebinden

çkma 1 bir orman mühendisi ve bakyyesiyle ma’iyyetine me’-

murlar ta’yîn olunsa külli temettü’ olunacandan bu me’mû-

riyet ilgaa olunarak bir orman mühendisi istenildi. Bunun üze-

rine Dersaâdet’deki orman mektebinden muhrec bir efendi

gönderilmi ve bu cihetle Bosna ormanlarndan sonralar pek çok

istifâde olunmutur.

Bosna eyâleti ma’dence dahi zengin bir kt’a olup Travnik

cihetinde bir de civa ma’deni bulundu ve nümûnesi Dersâadet’e

gönderilip bir ma’den mühendisinin lüzûmu inhâ klnd. Ancak

Dersaâdet’de ma’den mühendisi olmadna mebnî Almanya’-

dan bir ma’den mühendisi celbine karâr verilmi olduu cevâb
alnd.

1 Müsveddelerde “mektebinden çkma” kelimeleri, anlaldna göre,

zûhûlen çizilmitir.
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dgenyle güzel musâhabet ederler idi. Biz dahi geceleri bulunur
idik. Bu cihetlerle Saray’da eyyâm- itây ferâg- bâl ile geçirdik
ve bu esnada Saray Bosna sancann hisâblarn gördük. Mülhak
sancaklarn muhâsebe defterlerini dahi tedkîk etmek üzere kürsî- eyalete celb ettirdik. Hersek ve Bosna’da kaza daireleri kap-
tanlar zamannda pek nisbetsiz ve münâsebetsiz bir hâlde te-ayyun ederek kazalar birbiri içine girmi ve bir kazâ merkezinedaha kanb olan köyler daha uzak bir merkeze merbût kalmve baz- mahallerde güzel bir kazâ dâiresi tekil edecek köy-
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bâeret olunacak mesâlih-i cesîmein burada sühûletle husûle

gelebileceini cezm eyledim. Bu cihetle tensîkaat- askenyyeye

muvaffak olacam anladm.

Bonaklar böyle hüsn-i ahlâk ashâb olmalaryle beraber

mütedeyyin ve musallîvetâmmü’l-i’tikaad âdemlerdir. Ulemâya
dahi hürmetleri veer’-i erife ri’âyetleri ziyâdedir. Fakat bu
âklk usûlüne ba’z- ulemâ îtirâz eyledikleri hâlde ez-kadîm

me’lûf olduklar bir mu’âmele olduundan bu âdetin ref’i kaabil

deil idi. Çünki âdet insana tabî’at-i sâniye olduundan teb-

dili ne mertebe güç olduu vâzhâttandr. Ma’amâfih bu usûlün

icrây-i mu’âmelâtmda iffete mugaayr olacak bir hâl ü hareket

vuku’undan be-gaayet ictinâb ederler. Hattâ delikanllar dâimâ
kzlarn hâneleri pî-gâhma gidip pencereden lâkrdi ederler

yâhud sokak kapsna inip delikanl ile görüür ve ba’zan ana

su veyâhud kahve verir veyâhud delikanh havli içine girip kz
ona abdest almak için ibrik ve namaz klmak için seccâde ge-

tirir. Lâkin bu arada kazâ-râ birinin parma dierin eline doku-

nacak olursa bu âdetâ nikâh hükmünde tutulur ve hemen akd-i

nikâh ettirilir. Elhâsl erkek ve kz hayli vakit âklk ederek

birbirinin tavr u mivârn örenip ve birbirini sevip izdivâca

karâr verirler ve böyle âkdalk yolunda olan nikâhlar mah-
kemede akd olunur. öyleki zevç ve zevce hod be-hod huzûr-

hâkime giderler ve nikâhlarn akd ederler ve kendi hânelerinde

düün mu’âmeleri icrâ etmeyip evvelce tedârik ettikleri bir

mahâlde icrây-i resm-i zifâf eylerler. Bundan velîleri izhâr-

infi’âl eder ise de çok geçmeyip bararak güveyi ve gelini hâne-

lerine alrlar ve infi’âlleri ca’lî olup hakîkat-i hâlde bu muame-
leden honûd kalrlar. Çünki sûret-i âdiyyede düün yaparak

kz kocaya verenler pek çok masârife dûçâr olurlar. Zîrâ srmal
ve ilemeli ar elbise ve mefrûât yaptrmak ve haftalarca zi-

yâfetler vermek âdet olduundan kz kocaya veren âdemin olan-

ca var mahv olup gider. Binâen-aleyh düün ederek kz kocaya

verenler pek az bulunur. Bu cihetle kzlar kendi kendilerine

böyle âklk yolunda koca bulmaa mecbûr olurlar ve bu bâbda
pek ziyâde mahâretleri vardr. Hele gurebây pek kolaylkla

çarpp kendilerini tezvîc ettirirler. Saray Bosna’ya giden vülât

ve âir me’mûrînin dâireleri halkndan çou te’ehhül ederek

orada kalr. Hristiyanlarda ise kzlarn velîleri kzlar satar-
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ne yolda cereyan ede-geldiini örenmek lâzm geldi. Lede’t-

teftî anlald ki gerek stanbul ve gerek Avrupa emti’a ve e-

yâsn celb edenler ancak Saray Bosna tüccâr olup mülhak

liva ve kazalar tüccar Saray’a vürûd ile anlarn maazalarndan

mal alarak memleketlerine nakl ile füruht ediyorlar. öyleki

livâ tacirlerinden biri Saray’a gelip ve Saray tüccârndan me’-

lûf olduu bir büyük tacirin maazasna gidip kendisine lâzm

olan emvâli beyân ve maazann yazcs dahi an yukardan

aa zincir veçhile tahrîr ve her nevi’ mâlin hizâsma mkdârn
ve esmânmm neye bâli olduunu irâe. eder ve bu defterin ayn
olmak üzere bir pusla tanzim eyler. Bu srada denkler balanp

denkler ile berâber ol pusla dahi müteriye verilir. O dahi bu

emvâli alp memleketine götürür ve sanca dâiresinde yine

böyle bir emniyetkârâne mu’âmele ile satar ve ara sra Saray

tüccar tarafndan çkarlan tahsildarlara ceste ceste para verip

anlarn yedinden dahi birer ilm-i haber alrlar. Elhâsl mylhak

livâ ve kazâlar tâcirleri Saray’dan üçer beer yüz bin kuruluk mal

ahp puslasiyle berâber memleketlerine götürüyorlar. Kendileri

bir sened vermeyip ihâd dahi olunmuyor. Bu hâlde anlar borç-

larn inkâr etseler isbâta medâr olacak elde bir ey yok. Hâlbuki

ticâret mahkemeleri sened üzerine icrây-i mu’âmele eder ve

mahâkim-i er’iyye âhid arar. Bu hâlde Bosna’nn ticâret da’vâ-

lann görecek bir mahkeme yok. Ann için yerli tücçârm ticâret

mahkemesine gitmelerine bir yol bulunamyaca tebeyyün eyle-

di. Fakat böyle bir cesîm eyâletin mu’âmelât- ticâriyyesi sened-

siz ve âhidsiz nasl dönüyor. Burasna merak ettim. Saray tüc-

carndan Merhemik Mehmed Aa nâmnda bir zât var idi. An
celb ile mülhakatta veresiye vermi olduu emvâlden dolay: “Ne

kadar alacan vardr” dedim. On bin keseden ziyâde olduunu

söyledi. “Elde sened ya âhidvarm” dedim. “Hayr âdet olmam”

dedi. “Ta müterilerden ba’zs borcunu inkâr edecek olursa neyaparsn”

dediimde te’accüb ile gülerek: “Bu kadar mal denkler ile maazadan

kaldrp puslasiyle götürdü. Nasl inkâr edebilir” deyu cevâb verdi.

“Ta bunlardan biri vefât ederse paranz batmaz m” dedim. “Vefat

ederse bizim puslamz terikesinde çkar. Veresesi an te' diye eyler” dedi.

Fi’l-vâki’ mülhakatta Saray tüccâriyle ahz u îtâs olanlardan biri

fevt olsa derhâl terikesinde zuhûr eden pusla ve ilm-i haberler

Saray’a gönderilip muteveffâmn borcu tesviye olunur ve yetim

var ise Saray tüccarnn alaca tesviye olunmadkçahâki m-i
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etmek münâsib olamyaca anlald. Ba’dehû Bosna cihetini

gördüm. Bu tarafta arâzî vüs’atli ve nüfûs- mevcûdeye nazaran

fazlal ve karyeler dank ve bi’l-mesâha arazînin mkdârna
göre öre bedel bir harâc vaz’etmek mükil olduunu anladm
ve fakat mültezimlerin te’addiyâtmdan zürrâ’m tahlîsini lâzi-

me-i hâlden gördüm. Hâlbuki umûm eyâlete âid olan mesâlihin

müzâkeresi için erkân- vilâyetten mürekkeb bir komisyon te-

kili husûsuna Meclis-i idâre-i vilâyette bi’l-müzâkere karâr ve-

rilmi olduundan komisyonun tekilinde ibu vergi ve ââr
ilerinin dahi müzâkeresine karâr verilmi idi. Bu komisyonun

tekilinden maksad- aslî-i ubeydânem ise tensîkaat- askeriyye

mes’elesi idi. Bosna’ca erkân- vilâyet vücûh ve erâf- memle-

ketin en ileri gelenleri demek olup bunlar iknâ’ olunduu
hâlde tensîkaat- askeriyye icrâs kaabil olaca derkâr idi. Zîrâ

erkân- vilâyetten ma’dûd olanlar her tarafta nâfizü’l-kelim ve

herkesin nazarnda mevsuk ve muhterem zâtler idi ve bunlarn

birincisi Saray Bosna erâfndan ve mevâlîden ve Meclis-i kebîr-i

eyâlet âzâsmdan Nüfûs nâzn Uzun Abdullah Efendi olup

vilâyetin her tarafnda ma’rûf ve her hâl ü tavrna vâkf idi.

Birâderi Recâî Efendi ile Meclis-i tahkik reisi Sun’ullah

Efendi ve Kazây-i erba’a yâni Saray Bosna ve Mostar ve Trav-

nik ve Kal’a müftileri ve Mostar vücûhundan Hac Draço ile

âkir Efendi ve Travnik hânedânndan Tezkireci-zâde Dervi

Bey ile Haan Paa-zâde Dervi Bey ve Bihke sanca hâne-

dân- kadîminden mehûr Kulen-zâde Kad Bey ve Bihke

vücûhundan Rüstem Bey ve Aydn Aa ve Banyaluka hânedâ-

nndan Hac Ali Bey ve Nazif Aa ve Tuzla-i zîr’de Yusuf E-

fendi ve Talca’da Abdi Bey meâhîr-i erkân- eyâletten idi.

Mehûr Bihke’li Mehmed Bey ki sonra uhdesine mîrimîranlk

tevcih buyrulmu olan Mehmed Paa’dr o dahi efâhim-i erkân-

vilâyetten olup ol esnâda bir pîr-i rûen-zamîr olduu hâlde

Saray Bosna’da sâkin idi. Gelelim komisyonun tekiliyle ten-

sîkaat- askeriyyenin keyfiyyet-i icrââtna :

Memâlk-i mahrûsenin âir mahâllerine nisbetle Bosna ve

ale’l-husûs Hersek ahâlîsi ulûm ve ma’ârifce pek geri kalm
olduklar hâlde efkâr- askeriyyeleri dahi inanlmayacak mertebe

tenezzül etmi idi ve eerçi Nikik ve Korianiç ve Kolain ahâ-

lîsi ile Bihke’nin serhad halk pek eci’ ve dilâver ve lede’l-hâce
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ret hâtra geldi. Birincisi her yerde olduu gibi be sene müddet

ile filen istihdâm olunmak ve yedi sene redif olmak üzere yirmi

yandan yirmi be yama kadar kur’a çekilmek ve kincisi iki

sene müddet ile istihdâm olunmak üzere yirmi yandan yirmi

sekiz yama kadar kur’a ile yâhudsinnen tekaddüm ve te’ahhur

îtibâriyle mkdâr- mu’ayyen asker yazlmak ve üçüncüsü koloni

militer usûlünde yirmi yandan krk be yama kadar bedenen

hizmet-i askeriyyeye sâlih olan ehl-i slâm hep asker itibâr olu-

narak kendilerine cânib-i mîrîden birer ehâne îtâsiyle eyyâm-

mu’ayyanede ta’lîm-i fünûn- harbiyye ittirilmek ve fakat bunla-

rn içinden bir mkdâr- mu’ayyeni ber-minval-i sabk iki sene

silâh altnda bulunmak üzere kur’a ile yâhud sin tertibiyle

tahrîr ü istihdâm edilmek suretlerinden ibarettir.

Bir memleketin ahâlisinden ne mkdâr silâh altnda tutu-

labilecei mes’elesine gelince bunda üç derece vardr. Hadd-i

asgar ve hadd-i mutavasst ve hadd-i a’zamdr. Hadd-i asgar

mecmû’- nüfûs- zükûr ve inâsm iki yüzde biri yâni nüfûs-

zükûrun yüzde biri silâh altnda tutulmaktr. Bu sûret ancak

vakt-i âsâyide ve san’at ile te’ayyü eden memleketlerde câri

olur. Hadd-i mütavasst mecmû’- nüfûsun yüzde biri silâh

altnda tutulmaktr ki kuvve-i askeriyye mükemmel olmakla

berâber zirâ’at ve san’at ve ticâreti sektedâr etmez ve servet-i

umûmiyyeyi imhâ eylemez. Hadd-i a’zam mecmu - nüfus-

mevcûdenin altmda biri silâh altnda tutulmaktr. Bu sûret

ancak memleketin dûçâr- muhâtara olduu eyyâm- harbiyyede

olur ve bundan ilerisi servet-i umûmiyyeyi imha ve memleketi

tahrîb eder. Fransa’nn mecmû’- nüfûsu otuz alt milyon ol-

duu hâlde dâimâ silâh altnda bulunan askeri üç yüz bin ol-

mak hasebiyle nüfûs- mevcûdenin yüz yirmide biri silâh altnda

bulunduuna nazaran hâdd-i mutavassta karbdir. Memâlik-i

mahrûsede kur’a keide olunan ahâlî-i islâmiyyenin mecmû’-

nüfûs- zükûr ve inâs on yedi milyon raddesinde tahmin olun-

duu hâlde dâimâ silâh altnda bulunan sunûf- askeriyyesi

yüz elli bin raddesinde bulunduu cihetle bu dahi hadd-i mu-

tavassta karîbdir.

Bosna ve Hersek’in nüfûs defterleri itimâda âyân olmayp

ancak tahkîkaat- vâk’aya göre nüfûs- zükûr ve inâs berâber ola-

rak Bosna’da ehl-i slâm dört yüz bin ve lâtin yüz krk dört bin ve
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ie yarar âdemler ise de âir cihetlerinin ahâlîsi harb u darb

unutmu ve pek çou silâhlarn satm ve’l-hâsl öteden beri

ecâ’at ve bahâdrlkla ma’ruf gazi bonaklar bir garîb tenezzüle

yüz tutmu idi.

u hâle nazaran Bosna’da terbiyye-i umûmiyyenin ileri-

lemesine sarf- mesâ’î ile beraber bonaklarm rk- hamiyyet-

lerine tâze kan verecek ve âsâb- salâbetlerine hissiyyât- hubb-

vatan getirecek ve lede’l-hâce kendilerini bir hey’et-i munta-

zamada olarak meydân- kârzâra götürecek tedâbîr-i lâzime

icrâsiyle Bosna kt’asmda tensîkaa’t- askeriyye icrâsmn vücûbu

müsellemâttan bulunmu ise de bonaklar diyâr- âire halk gibi

gurbete me’lûf olmadklarndan Bosna kt’asmdan hârice çk-

mak kendilerince âlem-i hayâttan ayrlmak gibi güç geldiine

ve âyed ki Bosna’da kur’a icrâ olunup da askere yazlanlar

diyâr- sâireye ve siyyemâ bilâd- hârreye gönderilmekten en-

dîe-nâk olduklarna binâen jher ne vakit Bosna’da tahrîr-i

nüfûs ve arâzî gibi ba’z- mevâdd- mühimmenin icrâsma te-

ebbüs olunsa ârârr u râhatleri münselib olurdu. Ammâ Bosna

kt’asmdan hârice çkarlmayacaklar te’mîn olunsa askerlikten

asla kaçnmayacaklar ve Bosna’da tertîb olunacak asâkir-i

cedîdeye yerli elbisesine ebîh bir nevi’ elbise iksâ olunsa ondan

dahi memnûn kalacaklarn bu kerre îfâ olunan tahkikattan ve

ehl-i vukuf ile icrâ klman müzâkerâttan gerei gibi anlam
idim ve mukaddemâ arâzî ve çiftlikât komisyonunda bulunmak

üzere Bosna cihetinden Mostar’a celb olunan erkân- vilâyet

ve vücûh- memleket içinde söz anlar hayli zâtler olup bunlar

ile esnây-i musâhabet-i mahremânede; “Ben Bosna ve Hersek'de

bir tertîb-i askerîye ihtiyâc-i sahîh görüyorum. Bunu Bâbâlî’yf bildir-

mek isterim ve sûret-i tertîbi suâl buyrulacak olursa efkârm beyân et-

mee mecbûr olurum ne dersiniz” deyu hâlisâne istimzâc-i keyfiyyet

ederek mükerreren cereyân eden muhâverâttan memleketin

bu ie müste’id olduunu teferrüs eylemi idim. Hâlbuki Bosna

kt’as Avusturya memâliki ve Srp ve Karada emaretleri ile

muhât ve yalnz dar ve tûlânî bir boazdan ibâret olan Yenipazar

sancaiyle Rumeli kt’asma merbut olmala burada bir yerli

kuvve-i müstalfize bulunmas ferâiz-i hâliyyeden idi. Binâen-a-

leyh burada bir nevi’ yerli asâkir-i nizâmiyye tertîbi lâzime-i

umûrdan görüldü ve bunun tertîb ü tanziminde ibtidâ üç sû-
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te’mîn-i efkâr muvâfk- kaaide-i hikmet-inâsî görünmekle

Devlet-i aliyye buralarda yerliden lüzûmu kadar muhâfaza

askeri tertîb buyurmak niyetinde olduu ve bundan maksad

âsâyi-i eyâlet ve ahâlînin mahfûziyyeti kaziyyesi bulunduu

gibi ibu askerin dahi her türlü intizâm ve istirâhatlerinc bak-

laca ve kendileri cünûd- âire misillû mevâki’-i sâireye sevk

olunmayp münâvebeten dâire-i muhâfazalarnda istihdam k-

lnacaklar vâdîsinde keliniât ile lâzm gelenlere beyân- hâl

klnarak ve ol bâbda azlar aratrlarak ve daha dier suver-

münâsibe ile tatmînât- lâzime icrâ olunarak alnacak ma’lûmât

ve mahsûsâtn i’âr emr ü irâde buyrulmu idi. Hâlbuki bo-

naklarn hakk- dâ’iyânemde gösterdikleri emniyet ve itimada

nazaran her türlü efkâr- hâlisâneyi kendilerine kabul ettire-

bileceimi anlam olduumdan Bosna eyâletinde âdetâ asâkr-i

nizâmiyye tahrîr ve kur’a usûlünü te’sîs etmek niyyet-i hay-

riyyesini tasmîm etmi idim. Fakat Korianiç nahiyesiyle Bileke

ve Gaçkave Nikik kazâlarn Hersek’den ve Kolain ve Gusinye

kazalarn Yenipazar sancandan bir hatt- mevhûm- münhanî

ile ifrâz ederek ancak buralarda koloni militer tarznda bir

nevi’ yerli asâkir-i müstahfize tertîb ve bu usûlü Ikodra cihetine

rlaBi ta’mîm ile Karada’n etrâfma bir kordon çekmek isterdim

ve bu hatt- hüdûdun hâricinde kalan Hersek ve Bosna kazâ-

lannda kur’a usûlünü te’sîs ile Saray Bosna’da bir mekteb-

îdâdiyye-i askeriyye küâd ettirmek ve bonaklar oldukça ter-

biye ile memleketi îmâr etmek emelinde idim ve eerç Bihke

sancann serhad ahâlîsi dahi vahî iseler de Bihke sancanda

erkân- vilâyetten ve vücûh u erâfdan söz anlar nafzü 1-kelm

âdemler bulunduuna mebnî bu ahâlîyi âir komular ile bir-

likte taht- inkyâd ve inzibâta alabilmek ümidinde idim.^ Lâ-

kin krk seneden beri asker vermemek için kerrât ile syân u

ihtilâle kyâm eden bonaklardan asâkir-i nizâmiyye tertibi Der-

saâdet’ce me’mûl olmadna, mebnî bütün Bosna eyaletinde

koloni militer usûlünün icrâs ârzû olunuyordu.

Binâen-alâ-zâlik 15 âba.n sene 80 tarihiyle muverrehan

hem sadrâzam ve hem serasker bulunan Fuad Paa’ya takdim

eylediim arîzede :

Koloni militer tertibi birinci derecede Nkk için elzemdir, fiam

orada böyle bir hefet-i askeriyye tertîb olunduu takdirde bunun hala

Tezâkir-i Cevdet, 3
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ortodoks dört yüz bin ve Hersek’de ehl-i slâm yetmi iki bin

ve lâtin krk bin ve Ortodoks seksen sekiz bin ve mecmû’u bir

milyon yüz krk dört bin olup bundan dört yüz yetmi iki bini

ehl-i slâm olmak lâzm gelir ve bunun hadd-i mutavasst ola-

rak dört bin yedi yüz bu kadar daimâ silâh altnda tutulabili.

Bu ise muhâfaza-i memlekete kâfi olmayacandan buraca re-

difin teksiri ile az vakit zarfnda külliyetli asâkir-i mu’alleme

yetidirilmek üzere ber-vech-i bâlâ bast u beyân olunan suver-.

selâsenin birincisinden sarf- nazarla ikinci ve üçüncü sûreden

hasr- efkâr olunmak muvâfk- hâl ü mevki’ görüldü ve eerç:

ikinci sûret dahi ahâlinin bir mkdâr- mu’ayyenini kur’aileyâ-

hud sin tertibiyle silâh altna almaktan ibâret ise de hizmet-

askeriyye iki sene olduu takdirde nihayet-i derece itibar olunar

altm da bir nisbeti bu sûrete göre hadd-i itidal olup bu nisbe

üzere asker alnsa sekiz bine karb olur ve bu surette sekiz doku,

ve belki on tabur ehâneci tertîb olunabilir ve iki sene hizmet-

fi’liyyeyi fâ edenler bir müddet-i mu’ayyene ile redif itibâr oluna

rak az bir müddet zarfnda külliyetli asâkir-i mu’alleme mevcut

bulunur. Üçüncü sûret iki sûreti mutazammm olup u kadar k

üçüncü surette elli bu kadar bin nefer def’aten ta’lîm edilerel

muhâfaza-i memlekete kâfi olacak bir hey et yetitirilmi olu

ve bunun içinden bir mkdâr hizmet-i fi’liyyede bulunup bâ

kii asâkir-i redife hükmünde bulunur. Facat bu surette derha

Bosna’ya elli binden ziyâde ehâne gönderilmek lâzm geli]

bu ise ol vaktin hükmünce otuz bin kese akçe kadar bir masra

iltiyârna mevkuf idi. Bu mutala’ât evail-i recebde Hersek d

iken Bâbâlî’ye inhâ etmi idim ve ol vakit Dersaâdet’de Sen

dâr- ekrem Ömer Paa tarafndan verilmi olan lâyiha üzerin

Bosna’da koloni militer usûlünde yâni yerli müstahfz aske

olmak üzere bir hey’et-i askeriyye tertibi tezekkür olunmakt

olup ancak bonaklarm buna dahi muhâlefetleri ihtimâli bâdf

tereddüd olmakta idüinden bin iki yüz seksen sene-i hicriyye:

âbannm gurresi ve kânûn- evvelin otuzu tarihiyle müverrt

han vârid olan emir-nâme-i sâmîde koloni militer denilen usûld

olarak Bosna ve Hersek cihetlerinde birer hey’et-i muhafz

tertibi tezekkür olunmakta ise de havâlî-i mezbûre ahâlîsi hr

ûnet ve cehâletleri iktizâsmca bunu ihtimâl ki baka nazari

göreceklerinden ie balanmazdan evvel ol bâbda kendilerini
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duyduklar gibi bir takm entirikalar ile merdine çalacaklar melhuz

olduundan iin mektûm tutulmas lâzm gelir ve evvelce iin zîr u balas^

güzelce mütalâa olunup da tav geldii gibi krp sarmak lâzmdr &

™

icrââtta te'ahhur ve tereddüd göstermekten ise hiç teebbüs etmemek daha

hayrldr ve bir de bu bâbda mutâlâ'a-i aliyye- vekâlet-penahîlen ne

merkezde ise bilinip de ana göre olunacak isti’ârât esnâsnda efkar

matlûb- âlî olan yola sevk etmekte fâide çoktur. Zîrâ bdâyet- müza-

kerede ne çr açlr ise o yoldan gidildii hâlde günden güne halkn

emniyeti müzdâd olur ve cüz’ i televvün gösterilir ise bonaklar ubheye

düerler. Husemâmz dahi bunu ser-rite ederek efkâr- ahalîyi jsada

sa’y ederler. Koloni militer usûlünün icrâ olunaca yerle ahalîsi pek

vahî iseler de anlarn eski hâl ü te'âmülleri zâten bu usûle ebîh olduundan

kendilerini tevhî etmiyecek üslûb- hakîmâne ile bu tertibin icras dahi

kaabil olur” deyu arz u inhâ etmi idim ve Bosna’da ol veçhile

tensikaat- askeriyye icrâsna hâl ü zamann mus’ad olduunu

isti’ârât- vakadan anladm ise de Bosna’da her ne vakit asker

yazmak husûsu meydana konulmu ise bir ihtilâl zuhûr eylemi

olduuna binâen Bâbâlî bundan pek ziyâde kocunmakta bu-

lunduu cihetle ihtiyâta ri’âyeten tekrar lâzm gelenler ile bu

husûsa dâir müzâkere ve muhâbereye devam ettim ve umum

eyâlete âid olan umûru müzâkere etmek üzere elvye- mulha-

kada erkân- vilâyetten olan vücûh- slâmî ba’de’l-îd Saray

Bosna’ya gelmek üzere da’vet eyledim ve keyfiyeti 8 ramazan

sene 80 tarihli arîzam ile Bâbâlî’ye bildirdim.

Bu esnâda srpllarm pey der-pey tedârikât- seferiyye ve

taraf be-taraf ta’lîm-i harekât- harbiyye ile megul olduk-

lar ve mevsim-i baharda Bosna cihetine tecâvüz edecekleri

havadisi Saray Bosna’da âyi’ oldu. Bunu tasdik u tekzb

etmeyip ancak Bosna ahâlîsinin her hâlde bir hey et-i mu-

alleme ile sefere müheyya bulunmalar lüzûmu ilen gelenlere

irâb ile bunun zmnnda rekîz-i zamirimiz olan tensîkaat-i

askeriyyeye tevik u tergibden hâli deil idim. Bey-câmi -i

erifinde âmmeye nush u pend eden vâ’izlere birer yeil bini

giydirdim. oU âyet-i kerîmesini tefsir ettirdim.

Bonaklar zâten yeil rengi sevdiklerinden ba’z- gazevat-

nebeviyyede melâike-i kirâmn yeil imâmeler ile yer yüzüne

inip de ehl-i islâma imdâd eylediklerini dahi bu vâ’zler vâs-

tasyla halka bildirdim. Saray Bosna klasnda bir talî’a ta-
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airet hâlinle yaayan Korianiç nâhiyesiyle Kolain kazasnda dahi

icrâs lâzm gelir ve ba’dehû Karada hüdûdu üzerinde bulunan dier

nevâhîye dahi bu usûlün ta’mîmi muvâfk- hâl ü maslahat görünür ve

ibu koloni militer usûlünün mevâki’-i selâsedeyân Korianiç nâhiyesiyle

Nikik ve Kolain kazalarnda icrâsna karâr verildii hâlde Mkik’e

giden Benan tarîkinin mebde’i olan Bileke kazâsna ve Duga boaz ve

Piva nâhiyesi tarîklerinin üssü’l-harekât olanGaçka kazasna dahi ta’mî-

mi münâsib olur ve Foça’dan Gaçka’ya giden tarîk üzerinde vâki’ Su-

tiska boaznn te’mîni için Foça’nn Tentita taraf dahi bu kordon içine

alnr ve oradan Ograçaniça ve Nefertara’y içeriye brakarak Tara

nehrine muvâzî bir hatt- mevhûm- münhanî ile Talca kazasnn

tûlânî bir kt’as ve belki Gusinye kazas dahi bu usûle rabt olunur. Bu

takdîrce imdi asâkir-i nizâmiyye ve muvazzafa ile muhâfaza olunan

mevki’ ler ibu yerli asâkir-i müstahfize ile muhâfaza olunarak hazîne-i

celîle bir azîm, masrafdan kurtulmu olur ve bu sûrette nevâhi-i âsiye

dahi Trebin’den Gusinye’ye kadar nsf dâireye ebîh çekilmi olan

bir münhanî dâhilinde kalr ve koloni militer usûlüne rabt olunan yerlerde

tekâlif-i mîriyyece ba’z- müsâ’adât gösterilmek tabî'î olduundan el-hâ-

letü hâzihî nevâhî-i âsiyenin bir sûret-i istisnâiyyede durmasndan

dolay bâdî-i halecân- derûn olmakta bulunan sirâyet endîesi defaten

zâil olur. Ba’dehû nevâhî-i âsiye dahi, koloni militer ekline konularak

eski tavrlar iâde olunup da el-hâletü hâzihî âlet-i isyân olan silâhlan

âdây-i Devlet aleyhine isti’mâl ettirilmek ümîd ve ihtimâli dahi vardr,

îte bu veçhile Hersek ve Bosna kt’alannm îmâr ve temeddüne yüz

tutmu olan ve bu yolda terakkilerine sarf- mesâ’ î olunmakta bulunan

yerleriyle henüz hâl-i vahet ve bedâvette bulunan dalar arasna bir

hatt- hüdâd çekilmi olur. Fakat bu hüdâdun hâricinde kalan yer-

lerde dahi bonaklardan asâkir-i muntazama tertibi lâzm gelir ve bu

askerin âir vilâyâtta olan asâkir-i nizâmiyye ve redife usûlünde olmas

münâsib olur. u kadar ki be sene yerine hizmet-i fi’liyyeleri iki sene ve

müddet-i redîfiyyeleri dokuz sene ta’yîn olunmaldr ki az vakit zarfnda

çok redifyetisin ve dâhil-i eyâlette istenilen mevâki’de kullanlmak üzere

hânca çkarlmyacaklar te’mîn buyrulmaldr ki Anadolu ve Arabis-

tan taraflarna arlmak endîesinden vâreste olsunlar ve bu tekilâtn

örf ve te’âmül-i memlekete dokunmayacak veçhile ve tedâbîr-i hakîmâne

ile icrâs lâzime-i hâlden görünür. Bu sûretle Bosna ve Hersek’de bir

kuvve-i kâfiye tedârik olunarak bu eyâletin ahvâl-i âtiyesi te’mîn edilir.

Fakat burasnn intizâmn istemeyen ecnebiler bu türlü teebbüsât
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ve Travnik hanedânmdan Tezkireci-zâde Dervi Bey ile Haan

Paa-zâde dier Dervi Bey ve yine erkan- vilayetten olarak

Banyaluka hanedanndan Hac Nazif Aa ve Belna kazas

hanedanndan Mehmed Ali Bey ve Ihlivne kazas hanedanndan

Abdurrahman Bey ve Saray Bosna’da Mecls- tahkik reisi Sun -

ullah Efendi ve Novosel kazas hanedanndan ve Kulen-zade-

lerden Hac Kad Ömer Bey ve Izvornik sanca meclis azasn-

dan ve Tuzla hanedanndan Hac Yusuf Efendi ve Bihke sanca

meclis âzâsmdan Hac Rüstem Bey ve Srebrença hanedann-

dan Hac Süleyman Aa ve Banyaluka hanedanndan bra-

him Bey ve Akhisar hanedânmdan Mîralem-zade brahim Bey

ve Gradaçaç hanedânmdan Hac Mehmed Bey ile Bihke sanca

vücûhundan Aydn Aa. Bu hey’et-i meclis ile btday- müla-

katmda kendilerine bir nevi’ ta’lîmât ve mebde’- müzakere ol-

mak üzere mevzû’- bahs olacak mevâdd- külliyyey beyan sra-

snda: ‘'Bosna'ya kazasker gelmi midir” dedim, içlerinden tarh-a-

sinâ olan ba’z- zevât: “Fâtih Sultan Mehmed Hân- san hazretleri

ordu ile gelip buralar feth ettii vakityannda kazasker var ma. Andan

sonra Bosna'ya kazasker gelmedi. Karîbü'l-ahdde Arif Hikmet Beye-

fendi kazasker olduu hâlde Rumeli teftiine çkt. Buraya da gelecek

idi. Lâkin Afi'den avdet eyledi” deyu cevâb verdiler. Bunun üzerine:

“Kazasker hakîkat-i hâlde askerin kads demektir. Fath- merhûmun

zamannda buraya kazasker gelmi ammâ ordu dahi beraber imi. Sul-

tan Abdülaziz Han efendimiz hazretleri beni tefti me mûnyet ile bu-

raya gönderdi ve kazaskerlik rütbesi verdi. Bunun ne ma naya iaret ol-

duunu derk edebilirsiniz. Ben kad-askerm. Fakat askerim yok.

Sizlerden bir yeni asker isterim. Olmaz ise çok elenmeyp giderim

dedim ve ibu erkân- eyâlet meclisinde umûm elvyeye amil

olan mesâil-i külliyye müzâkere olunacak ise de en mühim

müzâkereleri asker maddesi olduunu ifâde ve bunun gayet

mektûm tutulmasn tavsiye ettim ve bu bâbda kendilerinden

ahd- kavî aldm. Tahrîr-i asker maddesi mukaddema erkan-

vilâyetin ileri gelenleriyle söyleilmi ve muvâfakatler istihsal

edilmi idi. Lâkin anlar dahi Bihke sâncamda vaki serhad

kazalarnn ahâlîsinden saknp oraca bir muhalefet görülmeye

deyu endîe ederler idi. Bu kerre erkân-i vilâyet srasnda dahi -

meclis olan serhad aalar Türkçe bilmedikleri cihetle fadat-

merûhamz Abdullah Efendi vâstasiyle kendilerine tercüme
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buru var idi. Akdemce bu tabur için yeil eritli elbise-i cedide

gelmi idi. Yevm- îd-i ftrda ilbâs olunmak üzere te’hîr ettirmi

idim. Hersek’de bulunan yeil sarkl zuhaf taburundan dahi

bir takm celb eyledim. Bayram sabah ol tabura bu yeil eritli

elbise-i cedîdeyi giydirdim ve hükümet konandan Bey-câmi’ine

kadar bu taburu iki keçeli dizdirdim ve kazaskerlie mahsûs
olan srmali yeil ferâceyi giyip mezkur yeil sarkl zuhaflar
dahi berâber alarak askerin arasndan alay ile câmi’-i mezkûra
vardm. Bey-câmi’i hatibi ve bonaklar arasnda mazinneden
ma’dûd sâde-dil bir âdem olup akdemce kendisine yaptrm
olduum yeil bini ile minbere çkt. Pek müessir bir hutbe
okudu. Ba’dehû câmi’den çkp yine minvâl-i merûh üzere

hükümet konana avdet eyledim. Bonaklar ale’s-sabâh hânc-
lerinden çkp da câmi’e giderken bu alay gördüklerinde ilk

bahârda taze çemenistâna çkm gibi münbasit ve münerih
olduklar ve sanki melekler ehl-i islâma imdâd için yer yüzüne
inmi gibi bu alaydan te’essürât- vicdâniyye aldklar sonradan
tahkik olundu. Ramazân- eriften beri icrâ olunan tedâbîrden

maksad- dâ’iyânem dahi anlara bu talî’a elbisesini giydirmek
idi ve eerçi Bosna askerine yek-nesak olmak artyla her nasl
elbise olursa olsun giydirmee me’zûn isem de ol vakit asâkir-i

nizâmiyyein telebbüs ede-geldikleri elbiseden bir nev’ini ih-

tiyâr ve ilbâs etmei ârzû ederdim. te ol gün bu alayn hüsn-i

te’sîr-i âlâyii ile bu maksad husûle geldi ve bonaklann asâkir-i

nizâmiyyeye meyli müzdâd oldu. Erkân- vilâyetten ve Kulen-
zâdelerden Kad Bey ramazan içinde Saray Bosna’ya geldi.

Bir pîr-i rûen-zamîr idi. Efkâr- âmmenin slah yolunda âsâr-
himmeti görüldü. Ba’de’l-îd hep erkân- vilâyet gelip Saray
Bosna’da toplandlar ve içlerinden bir meclis-i muvakkat tekil

ettiler ve erkân- vilâyetten olup bir müddetten beri Saray Bos-

na’da mutavattin olan mîrimîrandan Bihke’li Mehmed Paa’nn
konanda ale’d-devâm içtimâ ile müzâkereye baladlar ve mevâ-
lîden ve Meclis-i kebîr-i eyâlet âzâsmdan Abdullah Efendi’yi bu
meclisin riyâsetine intihâb eylediler. Abdullah Efendi vilâyetin

her tarafnda ma’rûf ve her tarafn ahvaline vâkf ve sahîhen
riyâsete müstehik ve her türlü sitâyie lâyk bir zât idi. Meclisin

âzas dahi bunlardr : Travnik müftisiDervi Efendi [ve] Gradaçaç
kazâs müftisi Hac Hafz Ahmed Efendi ve erkân- eyâletten
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idi Fakat ileride kur’a ve terfî’-i rütbe kanun-nâmelen Bosna da

dahi mer’iyyü’l-icrâ olmak üzere ibtidây-i eninde neferat- la-

zime bekâr bulunmak ve mu’âvin çok olmak gibi esbab- ter-

cîhiyye ile tefrik olunmak ve zâbtâmndan ba zlar yerli bey-

lerinden intihâb u ta’yîn klnmak husûslann dahi bir' defa h

müsâ’ade olmak üzere istid’â eylediler. Bosna ve Hersek de ta -

rîr-i nüfûs ii henüz ikmâl olunamam olduu cihetle kur a kei-

de klnmak mükil olduuna ve bonaklarn askerlie me luf

olmadklar cihetle def -i vahet için ilk senesinde asker olacak

neferâtn kendi içlerinde îtimâd eyledikleri bey ve aalarm veya

anlarn oullann görmeleri icâb- hâl ü mevki c °

cana nazaran ve cüz’-i tâm zâbtân olan miralay ve bnba

lar ile yüzbalarn asâkir-i nizâmiyye zabtamndan alnmas

umûr- zarûriyyeden ise de kaymakamn ve kolaalar ve mu-

lâzimler ile çavu ve onbalardan ba’zlarnm yerdiklerinden

intihâbmda be’is görülemediine binâen bu ^d alan da

münâsib görülmü idi. Kald ki dâimi olarak silah altnda

tutulacak neferâtn mkdâr husûsunda dare- perkar- efka

olundukta mevcûdlar sekiz yüz nefer olmaU üzere alt tabur

tekîl olunmak üzere karâr verilmi idi ve kaade- stbdal üzere

bunun her sene üçte bir mkdâr müceddeden yaz acak d. !ju

h'e nazaran birinci sene dahi bin alt yüz nefer alnmak lazm

gelip hâlbuki bunun ekseri tevîkaat- lâzme ile gonullu olarak

yazlacaklar der-kâr olup bakîsinin dahi ber-vech- bala ba z

isbâb- tercîhiyye ile ve erâl ve vucuh- memleket ma rfetle

riyle tefrik u tahrîri emr-i sehl idi. Elbise bahsine ge

ber-vech-i bâlâ îd-i sa’îd- ftrda cami’ e çkanlan talfa taburuna

giydirilmi olan yeil eritli elbise-i cedîde bonaklarn nazar-

tahsînini celb eylemi olduu tahkîk olunmagla bakat elbise

ihtirâ’na hâcet kalmamtr. evvâln yirmi sekizi tarhy e

müverrahan Fuad Paa’ya takdîm eylediim arzalar ile

müzâkerâtm bu netâici verdiim beyan u tafsil eyled

vakte kadar erkân- vilâyetin müzâkerat herkesten hafî UUuh

mu idi. Mutâle’ât- merûhanm dahabuyuk bir meclise tas

ettirilmesi tensîb olunmala evvalin ymm dokuzuncu per-

embe günü Saray Bosna’nn bi’lcümle vucuh ve mu teberam

hükümet konana da’vet ve erkân- vilâyet ve âzay- mecls-

kebîr hâzr olduklar hâlde riyâset-i dâ’iyânem tahtnda bir

meclis-i umûmî akd olundu. Umûma hitâben dedim k :
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ve tefhim olundukta tahrîr-i asker sözü anlarn indinde mazhar-
hüsn-i telâkki olucak dierleri hemen bunun lüzûm ve vücû-

bundan bahs ederek esâsen bu husûsa karâr verildi ve teferru-

atnn müzâkeresi kendilerine havâle edildi. Hemen bunu gayet

mektûm tutarak müzâkereye devâm eylediler. Bir husüsda te-

reddüd eyledikleri hâlde içlerinden ba’zlar nezd-i âcizîye ge-

lerek hâll-i mes’ele eylerlerdi ve ba’zan fakir dahi meclislerine

varp mahremâne müzâkerede bulunurdum. Cereyân eden mü-
zâkerâta benden baka kimesne vâkf olamazd. Bonaklarn
metânetine bak ki bir aya karîb müzâkerât ile megul oldular.

çlerinden hârice bir söz tereüh etmedi. Böyle bir büyük mec-

lisde müzâkerâtm imtidâdndan dolay ecnebiler ale’l-husûs

Avusturya’llar ile srpllar çok merak edip tahkike çaltlar
bir ser-rite alamadlar. Bizim mecâlis-i mahsûsamzda müzâ-
kere ettiimiz eylerin ekseri ferdâs gün Beyolu’nda duyulur.

On yedi on sekiz bonak yirmi dört gün akd-i meclis ederler

hârice sr vermezler. Böyle salam âdemler ile hâlisâne pek

büyük iler görülebileceini bu hâllerden istidlâl eyledim.

îbu erkân- eyâlet meclisinde tanzîm-i askere dâir ce-

reyân eden müzâkerât- kesîrenin neticesinde Hersek ve Yeni-

pazar sancaklarnn Karada hüdûdu üzerinde bulunan kazâ

ve nâhiyelerinde koloni militer usûlü üzere bir nevi’ yerli müs-

tahfiz askeri tertîb olunmak üzere dier kazâ ve nâhiyelerinden

ve Bosna’nn bâkî be sancandan âir bilâd- osmâniyye gibi

kur’a-i er’iyye ile asker vazlmasma esâsen karâr verildikten

sonra iki husûsda istisnâya musâ’ade istediler. Birisi bilâd- sâ-

irede hzmet-i fi’liyye be ve redîfîik yedi sene olduu hâlde

Bosna’da hizmet-i fi’liyye üç ve redîfîik dokuz sene itibâr olun-

masdr. Bu veçhile az vakit zarfnda pek çok asâkir-i mu’aileme

yetimek fâidesi olduundan bu istid’âlar muvâfk- hâl ü mevki’

idi. kincisi Bosna askerinin hâric-i Bosna’ya sevk olunmamas
husûsu olup eerçî Bosna’da daîmâ Rumeli ordusundan suvâri

ve piyâde bir asâkir bulundurulmakta olduuna ve hengâm-
muhârebede dahi Bosna ve Hersek kt’alar bo braklamya-
cana nazaran Bosna askerinin hârice çkarlamayaca der-kâr

ise de devletçe böyle bir art altna girilmek muvâfk- usûl

deil idi. te Bosna’llarin tanzîm-i asker husûsunda daimiyyü’l-

cereyân olmak üzere istedikleri müsâ’ade bu iki maddeden ibaret
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kesret-i mu’âvin itibariyle ve mahâlli meclisleri ve vücûh ve mu’teberân

ma’rifetleriyle yazlmas ve tertîb olunacak askerin bu yl üçte biri al-,

nacandan evvel-i emirde Bosna ve Travnik m Bilke ve Banyaluka ve

îzvornik sancaklarndan iki tabur tekil ve bunlarn zdbitân- asâkir-i

ahanenin mu’allem zâbitâniyle Bosna beylerinden mürekkeb ve mahlût ola-

rak tertîb olunmas hususlarndan ibaret oluyor. Bosna’nn hâl ii mevki’

i

îcabnca tertîb olunacak askerden baka burada dâimâ dier ordulardan bile

[bir] mkdâr asâkir-i nizâmiyye bulunmak umûr- tabî’iyyeden olarak

Devlet-i aliyye’nin buraya dâir olan efkâr- hikem-iâr ve adi ü merhamet-i

hazret-i ehriyârî ma'lûmum ve bu husus hakknda hemen irâde-i seniyye

isdâr buyrulaca mecz'ûmum olduundan erkân- vilâyete söz vermi

idim. imdiden sizi dahi te’mîn ederim. Mevâdd- âire dahi der-dest-i arz

u istizândr. Kabûl buyrulacam kaviyyen me’mûl ederim. Fakat er-

kân- vilâyetin mübâhasât ile zihinleri yoruldu. Ben de bu mübâhasât

ile megul oldum. Bir âdem kendiyazd eyi lâykyle tashih edemeyip

göz deimek lâzm, olduu gibi mesâlih-i cesîmeyi dahi müzâkere ve

tertîb edenlerden baka tedkîk ü tasdik için zihni yorulmam dier

bir takm zevat olmak lâzm gelir. Ann için sizleri celb ile bu meclis-i

umûmînin akdine ihtiyâç görüldü”.

Bunun üzerine Saray Bosna vücûh ve mu’teberânmn ileri

gelenlerinden ba’zlar: “Memleketin selâmet ü saâdeti asâkir-i ni-

zâmiyye tertibine mevkufdur” deyip ba’zlar dahi istirhâm oluna-

cak müsâ’adâtm muhassenâtndan bahsile : “Bunlarn irâde-i se-

niyyesi isdâr buyrulduu hâlde ükründen âciziz” demelerini ta’kiben

ol havâlîce pek ziyâde mazhar- hüsn-i zann ve i’timâd- umûmî

olan ve erkân- vilâyet meclisinde bulunan Travnik müftisi

Mehmed Dervi Efendi dedi ki: “Hâl-i hâzr üzere devâm etmek

tehlikedir. Jl IjA: y j miifâdnca asker tertibine me’mûruz.

Sûret-i tertîb ve tekilini çok düündük ve kirâren bahs ü müzâkere etlik.

Memleketin hâl ü mevki’ine göre der-miyân olunan müsâ’adâtn istirhâ-

mndan baka arz u ihtâr edecek bir ey bulamadk. Dünyâ ve âhiretce

bu yolda askerlikten âlâ ey olamaz”

Ba’dehû Saray Bosna müftisi Mustafa Efendi u asrda asâ-

kir-i âhânenin amel ü hizmetinden efdal ibâdet göremediini

edille-i akliyye ve nakliyye ile isbâta ibtidâr ve hâl ü sinni böyle

El Jl jhir. olan mürâbtîn silkinde bulunabilmesine mâni’ ve hâil

olduundan dolay te’essüfler izhâr eyledi ve askerliin eref ve

meziyyetine dâir hayli sözler söyledi ve bu güne kadar erkân-
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“ Geçenlerde erkân- eyâlet buraya celb olunmu ve anlardan tnü-

rekkeb bir melis-i muvakkat tekîl klnm idi. Bi’l-müzâkere karâr
vermi olduklar maddelerin bazs der-dest-i icrâ ve ba'zs der-dest-i arz
ü inhadr. Der-miyân eyledikleri mevâddan eyâletin selâmet ü saâdetini

mûcib olacak en bal ve esasl iki maddedir. Biri mevcûd olan kalelerin

icrây-i ta'mîrât ile ikmâl-i mühimmât husûsudur. Bu madde hükü-

metin himmeti ve kâbna göre ahâlînin mu'âveneti ile husûle gelecek bir

eydir. Fakat Bosna kt'asnda kale denilen eylerin bir çou dâhilen

bir güne emniyetsizlik hudûsunda muvakkaten iyâl ü evlâd barndracak
hisarlardan ibarettir. Vaktiyle sah îhen kale olmak üzereyaplm olanlarn

bir haylisi dahi imdiki usûl-i harbiyye ve asrmzda ihtira' olunmu,
olan âlât ve edevât- nâriyyenin karsnda kalelikten çkp anlar dahi

hisar hükmüne girmitir. Bunlar kef ile kanglar sahîh kale olmak
üzere yaplmak ve kanglar hisar hükmünde kalmak lâzm gelecektir.

Evvel-i emirde buralar bilinmek lâzmdr. Bunlar bi-mennihî te'âlâ

sâye-i hayret-i pâdiâhîde yaplr. Dier madde tanzîm-i asker mes'e-

lesidir ki eyâletin madde-i hayâtiyyesi hükmünde tutularak erkân-
eyâlet meclisinin asl meguliyeti bundan ibaret idi. Mebhûsün-anh olan

askerin tertb ii tahrîri j* âyet-i kerîmesinin tefsir ü
tevilidir. Bilirsiniz ki cihâd farz- kfâyedir. Ehl-i islâmm bir frkas
bunun ifâsna münhasr olmak lâzmdr. Fakat bu frkann seçilip ayrl-

mas için her asrda birkaaide câri ola-gelmitir. Bu asrda dahi bâ-kur’a-i

er'iyye asker alnp da be sene hizmet-i fi’liyye ve yedi sene hizmet-i

redifiyye usûlü irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî ile mevzû’ ve

müesses olduundan mûcibiyle amel vâcib olmutur, .kül öüüT JJ
hadîs-i erifinin meâl-i münîfince bu farîzayi Rumeli ve Anadolu halk
nasl ifâ ediyorlar ise Bosna ahâlîsi dahi bi-tbkhî ol veçhile ifâ eylemek

lazm ve vacb olduu bahs ü itibâh kabûl eder bir madde olmayp u
kadar ki esnân- ânede kasru tûl îtibâriyle bir tefâvüt olduuna kyâsen
burada vafolunacak usûl-i askeriyyenin sinn ü senece ve mevâki’-i istih-

damca ba’z mertebe ta’diline mesâ görülmekle ite buras erkân- eyâ-

letin uzun uzadya mübâhasât ve müzâkerât ile itigaalini mûcib oldu.

Bu mübâhasât ve miizâkerâtm neticesi olmak üzere verilen karâr dahi

tertîb olunacak askerin hâric-i eyâleteçkarlmamas ve hizmet-ifi' liyyenin

üç ve hizmet-i redifiyyenin dokuz, sene olmas ve bir de atik nüfûs def-

terleri âyân- i'timâd olmayp tahrtr-i cedîd dahi henüz hitâm bulmam
idüinden ve tahrîr-i asker maslahatna henüz ahâlî almam olduk-

larndan imdilik kur'a usûlü te’hîr olunup da alnacak neferâtn sinn ve
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kalan tanzîm-i asker mes’elesinin hâil olunmu olduu ol gün

Saray Bosna ehrinin her tarafnda duyuldu. Ahâlîye defaten

bir baka hâl geldi. Taraf- dâ’iyânemden dahi hemen erkân-

eyâlet meclisinde yerilen karârn meclis-i umûmîde dahi kabul

ve tasdik olunduuna ve Bosna askerine yeil eritli talî’a elbi-

sesi iksâs dahi karâr altnda bulunduuna ve bu bâbda hemen

bir kt’a fermân- âlînin isdâr buyrulmas lüzûmuna dâir Fuad

Paa’ya ifreli bir telgraf çekildi. Tafsilât dahi zilka’denin bei

târihiyle müverrah bir kt’a arîza-i dâ’iyânemle bildirildi.

Mezkûr telgraf-nâmeye cevâben vârid olan ifreli telgraf-nâ-

me-i sâmîde Dâr-i ûra’ca Bosna’da Avusturya’nn hüdûd bo-

yundaki koloni militer usûlüne mutâbk olarak bir nevi yerli

müstâhfz askeri tertibi tasavvur olunmakta idiii ve Bosna ca

üç sene hizmet-i fi’liyye ve dokuz sene hizmet-i redîfiyye olmak

üzere asâkir-i nizâmiyye tertibi ana nisbetle müreccah olduu

ve mahâlli beylerinden zâbit nasbi ve Bosna askerinin hârice

çkarlmamas husûslarnm musaddak bulunduu beyân ve me-

sâ’î-i vâk’amz takdir ü istihsân buyrulmutur. Fakat Bosna aske-

rinin hârice çkarlmamas art ber-vech-i bâlâ Hatîb Efendi nin

ifâdât arasnda mübhem bir halde kalm olduuna mebn

ba’dehû bu artn tasrîhinden ferâgat ile ana bedel Bosna as-

kerinin Bosna taburlarna kayd olunmas artiyle iktifâ olunmu-

tur. Bu esnâda iin teferru’âtma dâir Fuad Paa ile miyâne-i

dâ’iyânemde pey der-pey ifreli telgraf-nâmeler te’âti edilmitir.

Bâlâda iâret olunduu üzere Bosna’da dâimi olarak hiz-

met-i fi’liyyede bulundurulacak alt taburun mevcûdu tam

sekiz yüz neferden mürekkeb olarak mecmû’u dört bin sekiz

yüz nefer olmak lâzm gelir ise de üç senede bir istibdâl

olunacaklarndan ilk senesi mkdâr- mezkûrun sülüsü mkdâr

nefer alnmak lâzm gelip bu sûrette ise birinci alay tekil edilmi

demek olacana mebnî bir alay sancann imdiden imâl u

irsâl buyrulmas lüzûmu dahi I'uad Paa’ya inha olunmutur.

Erkân- eyâlete rütbe ve nianlar arz u inhâ edilmi ve Fuad

Paa tarafndan dahi ma’rûzâtmza müsâ’ade buyrulmutur.

Tahrîr ve tanzîm-i asker husûsunda artk fermân- âlînin

vürûduna intizâr olunmak lâzm gelmitir.

Bosna’da bu veçhile asker tanziminden honûd olmayan ec-

nebiler bonaklarm ihlâl-i ezhâmna sa’y eder oldular -ise de za-
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vilâyet meclisinin herkesden mektûm tutulan karâr- müzâkerât

böyle birden bire meydana konulduu gibi efkâr- huzzâra pek

güzel ve acîb sûrette te’sîr ederek cümle tarafndan kemâl-i rabet

ve hâhi ile kabûl olundu. Fakat Bosna askerinin Bosna’dan hârice

çkmamas bahsine giriilecek oldukta Husrev Bey câmi’-i erifi

hatibi Hâfz Efendi îd- ftrda lâbis olduu yeil binii lâbis hâlde

orada bulunmala kyâm ederek :

“
Efendim Bosna askerine bayram

sabah câmi’e gelen askerinyeilli rubalarn giydirilmesini isteriz baka ey

deir demekle lâtife vâdîsinde :

“Pek iyi Hatîb Efendi amma buye-

illi rubay lâbis olan taburlar Haremeyn-i erîfeyrie mensûb asker de-

mektir. O yeil eritler âyed ki Haremeyn-i erîfeyrie ekyâ tarafndan

ta’arruz olunacak olursa bu askerin Hicaz’a kadar gitmek üzere âmâde

olduklarna iârettir” dediimde Hatîb Efendi kükreyip: “Ta biz

Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere’nin muhâfazasndan geri mi

duracaz Lede’l-hace biz de askerle beraber gideriz dedi. Ba zla

dahi:
“
Fi’l-vâki ’ bu bayram günü Bey-câmi’inde bir takm. yeil elbiseli

bir takm askerler görüldü. Ol vakitten beri ezhân- enâmda bir garîb

te’essür görülüyor. Bosna’da tertîb olunacak asâkir-i nizâmiyyeye bu el-

bise giydirilse münâsib olur” demekle hemen Bosna askerine yeil

eritli talî’a elbisesi iksâs husûsunun istirhâmma karâr verildi

ve Hatîb Efendi’nin sözü kestirildi. Ben dahi bunu devletten istir-

hâm etmek üzere va’d eyledim. Ar.tk Bosna askerinin Bosna hâ-

ricine çkarlmamas art mekûk ve mübhem bir hâlde brakld.

Ba’dehû sadede atf- kelâm ile: “Erkân- vilâyet meclisinin karâr-

müzâkerât hemen arz u istîzân olunacaktr. uras öyle olmal idi de-

nilemez Herkes güzel düünsün ve hâtrna gelen her ne ise söylesin” dedi-

imde Saray Bosna müftisi Mustafa Efendi : “Evet imdi her m

denilirse beyân- hâtra kabîlinden olarak mevki’-i bahs ü müzâkereyi

konulur. Ammâ sonradan memleketin hayr ü selâmetini mûcib bir mad-

de-i hayriyye hakknda böyle ittifaak- ârâ ile verilen karârn aleyhindi

söz söyleyen olursa ann katline fetvâ veririm. imdiden cümlenin ma’lâmt

olsun” deyu sözü kestirdi. Dier müftiler dahi an tasdik etmekle

erkân- eyâlet meclisi reisi Abdullah Efendi’nin iâreti üzerine

Husrev Bey cami’i imam mûmâ-ileyh Hâfz Efendi hâle muvâ-

fk âyât- beyyinât tilâvet edip Travnik müftisi Dervi Efendi

bir güzel du’â etti. Herkesin vechinde du’ânm kabûlüne alâmel

olan âsâr- vicdâniyye rû-nümâ oldu ve herkes yek-dieri tebrîl

ederek meclis dald. Krk seneden beri Bosna’ca keâ-kede
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âklariyle karlkl musâhabet ve muhavere için takm takm
mesirelere giderdi. Nesîm-i anber-emîm estikçe aaçlarn koyu

yeil yapraklar dahi ihtizaz ile sanki anlara âinâlk ederdi.

Bir cumâ günü ale’s-sabâh etraftan bir çok kz âvâzeleri ve

gayet müessir ark âgâzeleri iitildi. “Nedir” deyu suâl ve tahkîka

mecbûr olduk. Meer ki cumâ ve pazartesi günleri Saray Bosna’-

nn scyr ü temââ günleri olup bir gün ehrin bir tarafna ve bir

gün dahi dier tarafna çkarlarm ve mevsim-i bahârda her

mahâllenin kzlar böyle fevc fevc bir azdan arklar okuyarak

mesirelere giderler ve gayet hazin ve müessir arklarla âk-
larna mevsim- safâ ve yevm-i temââ olduunu ihtâr ederler

imi. Ol gün biz de Vâli Paa ve ma’iyyet me’mûrlar ile birlikte

seyir yerine gittik. Gördük ki bir çok kzlar el ele tutunup bonak
lisânnca e’âr okuyarak kendilerine mahsûs ve alafranga oyun-

lara müâbih güzel oyunlar oynuyorlar. Delikanllar dahi kar-
larna dizilip temââ ediyorlar ve gâhice rz u nâmûsa dokun-

myacak veçhile yek-diere söz atyorlar. Sahîhen âyân-
temââ bir hâl-i ferah-fezâ idi. Kzlara ikrâmen çalg getirtip

çaldrdk ve ba’z hulviyyât ihdâsiyle taltif eyledik. Bir mertebe

daha kendilerine etâret ve oyunlarna halâvet geldi. Mesireden

avdet edip gelirken reh-i râstmz üzerinde bir büyücek hanenin

önünde bir çok kalabalk gördük. Meer mesireden avdet eden

kzlarn bir güruhu ol hâneye toplanp ve sokak kapsn ve

pencereleri fora edip arklar okumakta olduklar hâlde bir

takm delikanllar dahi sokakta dizilerek onlar ile muhâvere ve

mu’âaka ederlermi. Bizleri gördükleri gibi kzlar sokak kap-

sn kapayp delikanllar dahi dald. Fakat içlerinden birisi

kardaki duvara dayanp dona-kald. Yanna geldik gördük.

Arkasn duvara verip hayrân hayrân ol hânenin penceresine

nigerân oluyor. Müsteârmz Belgrad’l Râid Paa vâstasiyle

an istintak ettirdik. Örendik ki bu bîçâre üç seneden beri bir

kz ile seviip her gün çarya gidip gelirken subh ü mesâ iki def’a

ann hânesine urayp görüür imi ve bu kerre ol kz bu hânede

bulunmala ibu bîçâre dahi zulümat- hayrete dalm olduu
hâlde orada müctemi’ olan kzlar ve kadnlar içinde cânân te-

mââ ediyormu. Sanki reng-âmîz bulutlar içinde mâh- tâbân

temââ ediyormu. Ne bizim kalabala geldiimizden haber

alm ve ne de etrafndaki refiklerinin daldndan âgâh
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fcr-yâb olamadlar. Hattâ Hrvatistan ahâlîsiyle dâima ihtil

üzere bulunan scrhadlilere Avusturya me’mûrlarmdan bak

lan : “Siz asker yazlmaa rzâ göstermisiniz. Hâlbuki Devle

aliyye’nin mzjiyaka-i mâliyyesi var. Size aylk veremez” deyu bc

raklan bu karârdan döndürmee çaltklarnda serhadlile

“ Para için askerlik etmek bizim dînimize yakmaz. Biz askerlik va<

fesini ancak dîn ii devletimiz için îfâya borçluyuz. Erkând vilâyet bö;

münâsib görmü. Kaza’ -i erba’a müftileri dahi fctvâ vermi. Biz and

dönemeyiz” deyu cevâb vermi olduklar sonradan tahkik olu

mutur. Bizim bu husûsda en ziyâde koçunduumuz serhadlil

idi. Anlarn bu veçhile sebatlar anlalnca âir bonaklard;

eser-i terecidüd ve muhalefet gösterilmiyeceine emîn idik

eerçi fermân- âlînin viirûduna kadar bonaklarda bir tereddi

ve nedamet görülmek ihtimâli ba’z- ezhâna halecân vermek

ise de bonaklarn derece-i sebât ve metanetlerini gerei gi

tahkîk etmi olduum cihetle bu bâbda müsterîhü’l-bâl idi

Kaldki asker olacak delikanllarn ma’ûkalar olan kzlar da

bu bâbda kalben bizim gayret-keimiz idi. Çünki bunlarn teshî

emr-i izdivâclar için tedâbîr-i lâzimede taksir etmiyor idik

gurebâdan ve ale’l-husûs me’nûrînin etbâ’mdan ba’zlar icrâ)

mezâk için Bosna’da te’ehhül eder çok geçmeksizin zevcesini tatl

ile bir tarafa savuup gider olduklarndan yerliler hakknda mt

tâd olan mihr-i misi usûlü kemâkân bâkî olmak üzere gurebâds

olup da Bosna’da te’ehhül edecek olanlarn mihr-i misli bir k;

kat ziyâde takdîr edilerek dûn mihr ile akd-i nikâh olunmas

yasa ve bu makulelerden zevcesini tatlîk eden olursa derh

mihr-i müsemmânm kendisinden tahsil olunmasn ve tereddi

vuku’unda bilâ-emân hapis ile tazyik klnmas husûslarm 1

zm gelenlere sk skya tenbîh ettirmi idim ve kzlar böy

âklk ile izâ’a-i evkaat etmekten ise vaktiyle kocaya varp <

vatan muhâfz olacak yiitler yetitirmeleri dünyâca ve âhret

hayrl olacam hocalar vâstasiyle kendilerine duyurmu idi

Bu sene Bosna’da k pek ziyâde edîd ve medîd olma
Saray Bosna’da kapanp kalm ve pek ziyâde sklm idik. Me
sim-i bahârda birden bire karlar kalkt gibi gönüller ta’rîfolu:

maz mertebe ferah u inbisât ile doldu. Herkes bir evk u n

ât- fevka’l-âde ile mesîrelere gider oldu. Sahralar taze çemen i

bezendi. Sanki sahrâlara zümrüd renkli kalîçeler döendi. Kzl
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rt. Anlar dahi birbiriyle kavutu. Akam yaklat. Biz hükümet
konana avdet ettik. Kalabalk dahi dald.

Pazartesi günü dier bir seyir yerine gittik. Yine böyle bir

âk- dîrîne bulup Vali Paa ile bi’l-itirâk yine bin be yüz

kuru kadar para sarf ederek ann dahi nikâhn seyir yerinde

Molla Efendi’ye akd ettirdik. Gelin kz meydanda oynayp ge-

zerken akd-i nikâh olunduu gibi kzlar ve kadnlar etrâfn ihâta

ettiler. Derhâl bir ereti ferâce bulup giydirdiler. Andan sonra

kimesne gelinin yüzünü görmez oldu. Andan sonra dahi haftada

iki gün mesirelere gidip ber-minvâl-i merûh birer kz gelin

etmei âdet ettik. Böyle âklk yolunda kocaya varan kzlarn

velîleri tarafndan itiraz olunmamak ve sûret-i infial gösterilme-

mek dahi bir yeni âdet oldu. Âdet-i nâs ancak bu misillû ahvâl-i

fevka’l-âde ile ta’dîl olunabilir. Yoksa bir kavmin âdetini de-

itirmek en mükil bir itir. Zîrâ âdet inâna tabî’at-i sâniyedir.

Bu esnâda aniyâdan ve mu’teberân- tüccâr- islâmdan

biri kzn usûl-i belde üzere düün yaparak tezvîc etmek is-

teyip biz ise düünlerde tekellüfât yasa ederek hilâfna hareket

edenlerin vergisi iki kat edilmek gibi bir cezaya dûçâr edilme-

lerini tenbîh eylemi olduumuzdan gelip düünün sûret-i

icrâsm istîzâh ve istizan eyledikte ar bahâl elbise yaptrl-

mayp yalnz akrabâya bir sofra simât çekilerek sâireye dahi

yemek yerine birer kahve ve nihâyet bir de erbet verilmesini

tavsiye ettik. Bi’z-zât Vâli Paa ile birlikte ol âdemin düününe
gittik ve yalnz birer erbet içip avdet ederek âire hüsn-i misâl

gösterdik ve mu’tâd olan masârifin onda biriyle bu düünün
savulduum tahkik eyledik. Bosna kzlarnn ekseri âklk yo-

lunda kendilerine koca arayp bulurlar. Bu bâbda velî’lerinden

mu’âvenet görenler azdr. Binâen-aleyh emr-i izdivâcn teshili

için vâki’ olan teebbüsâtmzdan pek honûd kaldlar ve bonak

lisân üzere
“Hünkâr Müfetti Efendi’ye emir vermi ve buyurmu ki

parann gittiine bakma. Altnlar su gibi akt. Kzlan tezvîc et. Tâ ki

gazi yiitler ve yeilli askerler doursunlar” yollu arklar yapp me-

sirelerde âklarna kar oynar iken okumaa baladlar. Yeil

ta’bîri bonaklar beyninde erefli ve saâdetli makamnda müsta’-

mel olup ancak bunda Bosna askerine giydireceimiz yeil eritli

elbiseye dahi telmih vardr. Anlarn bu arklar ise delikanllar

hakknda Bey-câmi’i hatibinin ve belki Travnik müftisinin va’z
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olmu. Hemen ol hanenin kapsn açtrdk. Kzlar havli içim

göründü. Ol kz dahi anlarn içinde bulundu. An dar ald

“Bu delikanl seni istiyor sen de an istermisin” deyu sorduk. “0 bt

nasl sevip dilerse ben de an öyle sevip dilerim” dedi. “Ta niçin bun

tezvîc olunmuyor” deyu sordum. Kimi : “Kzn vâlidesiizin vermiyo

ve kimi : “Olann babas râzî olmuyor” yollu vâhî özürler îrâd i

hakîkat-i hâli setr edecek musanna’ sözler söylediler. “Bunlar

velîleri izin vermez ise ben emir veririm” dedim. Kemâl-i hicâb i

sükût eylediler. Lede’t-tahkîk anlald ki izdivâca mâni’ ol:

ancak fakr imi. Çünki Bosna’da bir delikanl bir kz ile t

müddet âklk ederek nihâyet tarafeyn izdivâca karâr verdi

lerinde delikanl kza yüksük gibi bir nian ve hiç olmaz ise t

altn vermekle nâmzed olur ve müte’âkiben akd-i nikâh edi

imi. Bu bîçâre delikanl ise yevmiye kazand para ile anc;

kendi geçinirmi. Üç sene zarfnda masrafndan bir altn artr

mam ki ma’ûkasma nian verip de nâmzed olsun. Hakîkat-i hî

kesb-i vukuf ettiim gibi kza nian olarak vermek üzere delika

lya be-alt aded yüzlük altn verdim. O dahi kza îtâ ile nâmz

oldu. Hemen mahkemeye gidip de akd-i nikâh etmeleri kah

Kendisine dahi harçlk olmak üzere yedi-sekiz altn verdi

Kzn vâlidesine haber gönderdiler. O gele-dursun bu sra

Bosna Mollas Efendi mesireden avdet ile oraya geldi. Derb

an dier lâzm gelenler ile ol hâneye idhâl ettik. Hemen bu i

âlüftenin nikâhn kydlar ve derhâl bir ferâce bulup kza gi

dirdiler ve ol hânede müctemi’ olan kzlar aaa inip ve ref

perde-i nâz ederek el ele tutunup sanki içlerinden birini ga

ettiklerine te’essüf ediyorlar gibi gayet hazîn ve sûznâk sesi

ile arklar okuyarak ve azlar sulanarak güzel oyunlar oyn

maa baladklar srada biz dahi Vâli Paa ve ma’iyyet ir

mûrlar ile birer iskemle bulup sokakda otururken mesîred

avdet ile oraya urayan çalgclar dahi sokak ortasnda otun

âhenge koyuldular. Etrâfa dalm olan delikanllar dahi gel

toplanarak ve her biri bu cem’iyyet içinde sevdii kzn raks

reftârma nigeh-endâz- hayret olarak sîr-âheng oldular. ]

srada gelin kzn validesi gelip kznn düününe yetiti. “Bu r

deyu âdetleri üzere ca’lî olarak mrldanmak istedi ise de: “!

bu i Müfetti Efendi'nin emriyle oldu bitti” dediler. O da susa-ka'

ve hakîkat memnûn ve müteekkir oldu. Kz ve güveysi ile t
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mâliyyesi pek müevve bulunduundan evvel- £mrde Bosna

muhâsebecisi Nâid Efendi oraya gönderilmi ve çend rûz sonra

yânî zilhiccenin yirminci günü hay’et-i teftîiyye ile Saray Bos-

na’dan hareket ile Talca tarafnda gidilmitir.

Saray Bosna’da be ay bu kadar gün müddet meks ü kaame-

timizde tarafmzdan Bâbâlî’ye bâ-posta yüz krk dokuz ve

bâ-telgraf yirmi yedi ki cem’an yüz yetmi alt kt’a mâ’rûzat

takdîm edilmi ve me’mûrîn-i teftîiyyeye müteferri’ mevâd hak-

knda dier makam ve mevki’lere ve dâhil ve hâricde bulunan

me’mûrlara ve âirlere bin yetmi kt’a Türkçe ve Franszca

tahrîrât ve telgraf-nâme ve ta’lîmât ve îlân-nâme yazlm ve 1-

hâsl müddet-i mezbûre zarfnda tefti kaleminin mahsûlü

cem’an bin iki yüz krk alt kt’aya bâli olmutur.

Fi ay aban sene 98 ve fi 12 temmuz sene 97

TEZKRE No. 23 1

Bakiyye-i vakaayi’-i sene 1280

Tezkire-i sâlifede i’âr olunduu üzere bin k yüz seksen

senesi zilhiccesinin yirminci ve maysn on dördüncü perembe

günü Saray Bosna’dan hareket ve Gorajde ve Çaynça tankyla

Tahca tarafna azîmet ve zilhiccenin yirmi ikinci cumartesi günü

Talca kasabasna muvâsalet olunmutur. Saray Bosna’nn an

asl posta caddesi bu tarîk olduu hâlde Karada muharebeleri

esnâsmda Drobniak nâhiyesinden çkan haydudlar bu tanka

ta’arruz eder olduklar cihetle posta tarîki tebdil olunarak el-

hâletü hâzihî Saray Bosna’nn postas Viegrad ve Yenvaro ve

Siyeniça üzerinden Yenipazar’a ilemektedir.

Ol vakit nahiye müdürlerine zâbta me’mûru ve kaza kay-

makamlarna müdîr ve sancak mutasarrflarna kaymakam ve

müstakillen idâre olunan sancak kaymakamlarna mutasarrf

denilirdi ve Hersek bir kt’a-i cesîme olup Çaynça ve Tahca

ve Prepol ve Kolain kazâlan dahi Hersek muzâfatmdan iken

Drobniak ve Piva ve Çerkotse nahiyelerinin syân hasebiyle

Tara nehrinin sa tarafnda bulunan mezkûr kazalarn erse

sancayla hatt- muvâsaletleri münkati’ ve Mostar dan bu kaza-

lara gidilecek olsa Foça üzerinden dolalmak lâzm gelip halbuki

1 Bu tezkire ile dokuzuncu defter balamaktadr.
Tezakit'i Cevdet, 4
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u nasihatlerinden daha müessir idi. An asl bonaklar aske

alnmak lâkrdsndan ürkerler iken bu sözleri ma’ûkalanm

azlarndan mütelezziz olarak istimâ’ eder oldular. Artk efkâr

askeriyyenin Bosna’da yerleeceine ve buna dâir erkân- eyâl

meclisinde verilen karârn pâydâr olacana emniyet geld

Erkân- eyâlet meclisinde mevz’- bahs ü müzâkere ola

mevâddan biri dahi arâz-i mîrîyyenin evlâd- zükûr ve inâ

ikili birli olarak intikali husûsu olup bu mutâlâ’a ve istid âl;

rmda hakl idiler. Çünki fi’l-asl arâzî-i mîriyye yalnz evlâd

zükûra intikaal edip evlâd- zükûr olmad takdirde kzlar haki

tapu ashabndan ma’dûd idiler. Muahharan evlâd- inâsm da

mahrûm edilmemesi Bâbâlî’ce münâsib görülüp ancak t

bâbda J, _/ÜI kaaide-i er’iyyesine tevfîk olunm;

lâzm gelirken Fransa’da câri olan usûl-i mîrâsa taklîden '

stanbul’da icâreteynli evkaf hakknda bir müddetten bc

müte’âmil olan icâre-i fâside usûlüne tevfikan arâzî-i mîriy;

evlâd- zükûr ve inâsa siyyân olarak intikaal etmek üzere kan

ittihâz olundu. Arâzî-i mîriyye ise stanbul’un vakf hâne -

dükkânlarna makys olamaz. Çünki bir çiftliin arazîsi avlâc

zükûr ve inâs beyninde ale’s-seviye ve ecâr ü ebniyesi kaaidf

er’iyye üzere ikili birli olarak taksim olunmak lazm gelip bu

dan dahi pek çok karklklar zuhûr etmekte bulunmutur

arazînin böyle siyyan olarak taksimi suretinin kanun ittihs

hatâ olduu anlalm ise de Bâbal bu hatâsn tashîh edem

mitir. Bu kerre erkân- eyâlet meclisinde arâzînin emlâk

eya gibi zükûr ve inâs beyninde ikili birli olarak taksimini te

sîb ile der-i devletten istid’â olunmasna karâr verdiler. Tara

dâ’iyânemden dahi Bâbâlî’ye inhâ olundu ise de bu mad

Bosna eyâletine mahsûs olamayp kanûnun bi’l-cümle iyâlâ

âm olmak üzere tashîhi lâzm idi ve dier ba z- iyalattan dt

bu yolda istid’âlar vuku’ buldu. Lâkin bu mes ele meclisler

sürüncemede kalp hail ü tesviye olunamamtr.

Meclis-i erkân- eyâlette verilmi olan karâr üzere Bos

taburlarn küâd eylemek için ferman- alinin vüruduna intis

olunmak lâzm geldiine mebnî ol vakte kadar ba’z- müll

kaat tefti eylemek ve hem de varlan yerlerde efkar- askeriy

y

1

ner ile ezhân- âmmeyi icrâât- askeriyyeye hazrlamak mür

sib görülmü ve Talca kaymakamlnn imûr- mülkiyye
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dâvette olup ticâret olmad cihetle meydanda parann devri

görülmez idi. Hattâ bir gün temââ zmnnda hâric-i kasabaya

çkarken bir iki çocua tesâdüf olundu. Kendilerine atyye ola-

rak bir kaç kuru çil akçe verecek olduk. Çocuklar hiç görmemi

olduklar çil akçeleri görücek ürküp feryâda baladlar. Saray

Bosna buralara nisbetle pek mütemeddin bir belde add olunur.

Buralar dahi Hersek sancann da nâhiyelerine nisbetle mü-

temeddin saylr. Ma’amâfih "I alca mn epeyce mütehayyiz

ve söz anlar vücûhu var idi. Hattâ içlerinden Abdi Bey erkân-

vilâyetten ma’dûd idi. Bosna beylerinden ba’zlarmn oullar

zâbitlik ile der-dest-i tekil olan Bosna taburlarna alnmak

mukarrer olduu hâlde kendisinin olu Selim Bey sinnen küçük

olduundan ann Mekteb-i i’dâdiyye’ye alnmasn reca etmein

Dersaâdet ile ba’de’l-muhâbere Selim Bey Mekeb-i i’dâdiyye’ye

gönderilip orada ikmâl-i tahsil ettikten sonra Mekteb-i har-

biyye’ye dühûl ile bâ-ehâdet-nâme zâbitlik ile çkarak Bosna

taburlarnda kullanlmak üzere iâde olunmutur. Biz gelelim

mâ-nahnü-fîhimize :

Nevâhî-i âsiye ahâlîsinin ekseri Karada muhârebelerinde

az-çok asâkir-i âhânenin ateini yemi olduklar hâlde Drob-

niak âsîleri bir tokat yememi olduklar ve bir ücra mahâlde

bulunduklar cihetle hâlâ hâl-i isyânda bulunarak Talca hü-

kümetini tanmazlar idi. Binâen-aleyh terbiyeleri ve bir zâbta

altna alnmalar ferâiz-i umûrdan idi. Ancak evvel be-evvel

Kolain-i bâlâ’mn istihkâm ehemm ü akdem idi. Kolain-i

bâlâ ahâlîsi ise Karada’llar ile gayet hûn-rîzâne muhârebeler

ettikten sonra kendilerine beri taraftan imdâd olunamad

cihetle muhâcerete mecbûr olarak Talca ve Siyeniça taraflarna

dalp urada burada dolamakta ve Karada’llar gelip anlarn

yerlerini zirâ’at etmekte idiler. Kolain’lilerin ileri gelenleri bu

kerre Talca’ya gelip memleketlerinde iskânlarna müsâ’ade

ve mu’âvenet olunmasn istirhâm eylediklerinde bu emellerinin

icrâs müsammem bulunduu kendilerine mahremâne tebîr

ile mektûm tutmalar tavsiye olunmu ve Hersek frka-i aske-

riyyesi ümerâsndan Mirlivâ Lehli Mahmud Paa bu ie me mûr

edilmekle bu tarafa gelmek üzere bulunmu idi.

Fuad Paa’nn büyük olu Nâzm Bey bu esnâda fevt ola-

rak pederini dil-hûn edip gitmi olduuna ve bizim Bosna ca
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bu yolda dahi emniyet meslûb olduuna mcbnî Çayniça ve Pre-

pol ve Kolain kazalarnn ilhâkiyle Talca kaymakaml tekil

olunmu idi. Muahharan Yenipazar sancann gayr ez Vieg-
rad hâvî olduu kazâlar ile Gusinye kazâs ve Talca kayma-

kaml birletirilerek Siyeniça merkez olmak üzere Yenipazar

mutasarrfl tekil klnm ve Viegrad kazâs Saray Bosna

sancana ilhak olunmu idi. Hâlbuki Prepol ve Kolain kazâla-

rnm dorudan doruya Siyeniça’dan idâreleri daha münâsib ve

Çayniça kazâsnm Viegrad gibi Saray Bosna sancandan idâresi

mümkin olarak ol veçhile icâb icrâ olunmak üzere bulunduun-
dan Talca kaymakaml Talca kazâsndan ibâret kalm
idi. Talca’nm umûr- mülkiyye ve mâliyyesi Hersek’den daha
fenâ bir hâlde bulundu. Hemen kaymakam azl ile yerine Çe-

lebipazar kazâs müdîri Hac Selim Bey ta’yîn klnd. Mal
kâtibi dahi taht- tevkife alnd. Tahkîkaat- lâzime icrâs için

komisyonlar tekil olund. Müte’âkiben Yenipazar mutasarrf
Mahmud Paa dahi Siyeniça’dan Talca’ya gelmekle o dahi bu
tahkikat ilerinde bulundu.

Rumeli’de rûz- Hzr’a ri’âyet eder ve ol gün ahâlî sabah-

leyin erkenden nehir kenarlarna ve çayrlara çkarlar ve rûz-

Hzr gelmedikçe kuzu kesmezler ve ol vakte kadar kuzular ana-

larnn kucanda yatp rûz- Hzr’da anasyle arka arkaya yat-

maa balar deyu andan evvel koyunun yavrusunu kucandan
ayrma pek kabili görürler. Binâen-aleyh rûz- Hzr’a kadar

kuzu kesilmeyip ol gün kuzu kesmee balarlar. Bir aralk s-
tanbul’da dahi bu kaaideye ittibâen rûz- Hzr’dan evvel kuzu
kesmek yasa olup yakn vakitlere kadar bu yasan hükmü
bâkî idi. Bosna kt’as ekaalîm-i bârideden olmak hasebiyle

burada rûz- Hzr’da bedel-i Ali gününe ri’âyet ederler ki tem-

muzun yirminci günüdür. Buna hristiyanlar Ilya günü derler.

Talca’mn ise mevki’i mürtefi’ ve souk bir belde olup bütün
yazn karsndaki dalarda kar eksik olmaz ve Talcal’lar asla

kuzu yemezler. Kuzular büyüyüp de toklu olmadkça anlar kes-

mezler ve kesenlere kaatil nazariyle bakarlar. Hâric-i kasabada
sürülerle kuzular gezer kimesne kesip yiyemez ne kadar çok

para verilse satmazlar. Fakat beslemek için çocuklara satarlar.

Hey’et-i teftîiyye dahi çocuklar vâstasiyle her gün birer kuzu
aldrr ve geceleyin kesdirir idi. Elhâsl Tahca ahâlîsi hâl-i be-
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lunmasiyle ibu ta'ziyyet-nâme-i küdâret-meâl alâ veçhi’l-imlâl keîde-i

safha-i hüznü melâl klnmtr. fAJI Jsi* j UJc fjLJI j |OtJI

Fi g muharrem sene 8 (Cevdet)

Vekaayi’-i sene 1281

Yirmi yedi gün Talca’da tahkikat ve slâhat ile ural-

dktan sonra oradan hareket ile Prepol’a ve oradan Yenipazar

sancann merkezi olan Siyeniça’ya gidildi. Siyeniça’ya vürû-

dumuzda Yenipazar kazâsiyle sair mülhakaatm vücûh ve eraf

gelip görütüler. Saray Bosna’da mün’akid olan meclis-i erkân-

eyâletin tanzîm-i asker hakknda vermi olduklar karârn Dersa-

âdet’e arz olunduu der-miyân olundukta cümlesi Bosna cihetin-

de her ne yaplr ise Yenipazar sancana dahi ta’mîm olunmak

lâzm geleceini lisân- tahsîn ve teekkür ile beyân ettiler ve

buna dâir bir mazbata tanzim eylediler ve Kolain-i bâlâ müs-

tesnâ ve Nikik’e müâbih bir hâlde olmala Nikik hakknda

her ne yaplr ise Kolain-i bâlâ hakknda dahi ol veçhile mu’âme-

le olunmasn ve belki Gusinye kazâs bir taraftan Arnavudluk

malisyalan ve dier taraftan Vasovik nâhiyesi ile muhât ve mah-

sûr olduundan ann dahi Nikik ve Kolain srasnda tutul-

masn münâsib gördüler. Keyfiyet hemen Bâbâlî’ye inhâ

ve verdikleri mazbata dahi takdim edilmitir. Bu esnâda Siye-

niça kalesinin .ta’mîrât hitâm bulmala masârif-i ta’mîriyyesinin

hisâblar rü’yet olunarak hülâsas Bâbâlî’ye bildirilmitir.

Siyeniça kasabas mevki’i îcâbnca Yenipazar sancana

merkez ittihâz olunmu ise de küçük bir kasaba olup burada

birinci derecede ileri gelir vücûh ve erâf olmadndan meclis-i

livâda verilen kararlara Talca ve Yenipazar vücûhu çendan

ehemmiyet vermiyorlar idi. Unûr- mülkiyye merkez ittihâz

olunacak yerlerde ise bu dakikamn gözetilmesi levâzm- umûr-

dandr. Bakiyye-i Kostayniça denilen kt’a Kozarça ve Priyedor

ve Novin ve Dubiça nâmiyle be kazâya münkasim olup

ancak müdirlerinin ma’âlar hadd-i kifâyeden pek dûn idi.

Me’mûrlara mkdâr- kifâye ma’â îtâs ise umûr-i mefrûzeden

olup aksi takdirinde istediinizi yapnz alnz kapnz demek

olur. Hâlbuki Kozarça ile Priyedor yek diere pek karîb olduun-

dan ayn ayn kazâ ittihâzna mütehammil deil idiler ve Dubiça
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fevka’l-âde teebbüsâtmz Fuad Paa’nn bi’z-zât ma’rüzât

miza nazar- ehemmiyet ile bakmasna manût olup, yoksa i

meclislere düer ise sürüncemede kalacana mebnî Nâzm Bey

zâten sevdiim cihetle hâsl olan elem-i vicdânîden baka i

lerimizce dahi bize külli keder ve endîeyi mûcib olmutun

Buna dâir Dâhiliye kâtibi Sâib Beyefendi ile olan muhâberemi

ber-vech-i âti kayd olunur.

Sâib Bey tarafndan gelen mektûb

Ah benim efendiciim

Bundan akdem irsal buyrulan emir-nâmeleri geldi ise de cevâblann

kyâm edeyim der iken geçen cumâ gecesi saat iki kararlarnda füc’ete

mahdûm- sadâret-penâhî Mazm Beyefendi vefât etmi olmala bu gür

kadar vâlideyniyle bizim yalda ve ba’dehû tercüman Ârifî Beyefen

sâhil-hânesinde leyi ü nehâr uramaktayz. Hizmet-i sadâret vekâlete

Âlî Paa hazretlerine tefvîz buyrulmutur. Bîçâre Nâzm Bey bi’l-cünu

stanbul halkn yakt yandrd gitti. Hemen Cenâb- Hakk cümleye

bâ-husûs vâlideynine sabr u tehammül ihsân eyleye. te efendim bu kadc

yazabildim. Bakî irâde efendimindir.

Fi 24 zilhicce sene 80 (Sâü

Mezkûr mektubun cevâb-nâmesi

Ah efendim

Zikri gelû-gîr-i elem ve fikri muhtir-i eb-i mâtem olan vâki’a-

fâc’a-i ma’lûme hakknda 24 zilhicce sene 80 târihiyle müverrahan dest-

tahassüre ra’e ve kalb-i za’îfe hade getiren mersiye-nâmenizin muti

UTasna ek-i dîde-i hasret-dîde mâni’ olduundan harf be-harf okudm

desem yalan söylemi olurum. Mîr-i merhûm bu tarafn ahvâline mera

edip rûzgâr- kec-reftâr bu dahîlerini bir mevki’-i mükile düürmesin dey

endîe ediyordu. Meer bîçârenin bir aya kenâre-gîr-i hufre-i ecel imi
,

Sadrâzam efendimizin hâl-i pür-melâlini düündükçe cierim hân i

gam u kederim efzûn olup elim ie varmyor. Hemen Cenâb- Hakk cüml

ye ve ale’l-husûs muârün-ileyh efendimize sabr ü tahammüller ihsân buyu\

sun. imdiye kadar mikât- mutalâ’a-hâne-i müvâsât olan ihsân-nâmt

lerinizin cevâblar hep hatt- dest-i darâ’et-peyvest-i kemterî ile ola-gelm

iken bu kederle hâme-i abbâsî-imâme günc-i iven ü mateme atlm b
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Bu tarafça en mühim i Kolain maslahat olmala akdemce

Mirlivâ Mahmud Paa Siyeniça’ya celb edilmi ve erkân- har-

biyye zâbitâmndan olup ma’iyyet tefti yâverliinde müstahdem

bulunan Bursa’l Hüseyin Hüsni Efendi dahi ann ma’iyyetine

verilmi olduundan tedârikât- lâzime ile megul idiler. Etrafta

bulunan taburlardan lüzûmu mkdâr anlarn ma’iyyetinde bu-

lunmak üzere tertîb ve biraz da muvazzafa ilâve ve zehâir vc

mühimmât ve levâzm- sâireleri tehyi’e olunduktan sonra Kola-

in’ e sevk u îzâm ve Kolain muhâcirleri dahi evvelce cem’olu-

narak yolda anlarai lhaak olunmala bateten Kolain-i bâlâ’ya

vardklarnda Karadallar biraz tüfenk atarak tehdide kyâm

etmiler ise de Kolain’lilerin asakir-i ahaneye istinaden mtiahed

olan muhâcemât- dilîrânelerine dayanamyarak oradan savuub

gitmilerdir. Drobniak ahâlîsi mukaddemâ pek marm ol-

duklarndan Talca hükümetini tanmazlar iken bu veçhile

Kolain-i bâlâ tutulduu gibi tebdîl-i tavr u meslek ederek bilâ-

silâh Talca pazarna gelip gitmee balamlar. Kolain istih-

kâmâtnn itmamnda bir mertebe daha islâh- ahvâl edecekleri

siyaak- hâlden anlalmtr. Mahmud Paa’nn bidâyet-i emirde

hüsn-i hizmet ve gayreti görülmü olduu hâlde çok geçmeyip

inhirâf- mizâcmdan bahsile îtizâr eylediinden avdetine ruhsat

verilmi ve yerine Miralay Selim Bey gönderilmitir. Selim Bey

ile Hüseyin Efendi Kolain palankasnn ta mîratm ikmal

ve Tara nehri üzerinde köprüler ve Karada hüdûdu üzerinde

kuleler inâ etmiler ve bu kulelerden birini Fuad Paa Kulesi

ve dierini Cevdet Efendi Kulesi deyu tesmiye eylemilerdir.

Biz yine sadede gelelim :

Siyeniça’da yedi gün ikaamet ile ber-vech-i bâlâ Kolain

tedârikâtn ikmâl ettikten sonra muharremin yirmi sekizinci

ve hazirann yirmi ikinci günü Siyeniça’dan avdet ile Yeniva-

ro kasabasna geldik. Yenivaro kazasnn hristiyanlarn ter-

biyece ve efkârca âir kazalar hristiyanlarna nisbetle ehven

ve eslah gördük. Epeyce tüccâr ve söz anlar koca-balar var.

Rzâ-cûyâne ve hulûskârâne hareket ediyorlar. Srbistan’dan

çkp da ebnây-i sebile ta’arruz eden haydudlardan itikâ eyle-

diler ve bunlarn tutulamamasna sebeb köylerde yataklar

olduunu söylediler. Bunun üzerine ahâlînin kefâlet-i müte-

selsileye rabt olunmas münâsib görüldü ve lâzm gelenlere bu
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kazâsmda geçen sene Srbistan muhacirlerinin iskâniyle îmâr

edilen Kostayniça kasabasnn ehemmiyyet-i mevk’iyyesi der-kâr

olduu hâlde Dubiça ile Novin kasabalarnn vasatnda ve iki

tarafa dahi merkez-i idare olabilecek bir mevki’de bulunmutur.

Binâen-alâ-zâlik Kostayniça merkez-i kazâ olmak üzere Dubiça

ve Priyedor kazalar birletirilip Kozarça kazâs dahi Priyedor’a

ilhaak ve dört kazâ müdîrliinin tahsîsât dâiresinde olarak Kos-

tayniça kazas müdîrliine ehriye iki bin iki yüz elli ve ma’a

Kozarça Priyedor kazâs müdîrliine iki bin kuru ma’â tahsis

ve Kozarça ve Novin ve Dubiça nâhiyelerine birer zâbta me’-

mûru ta’yîn olunmu idüinden hazînece dahi o yolda mu’âmele

icrâ olunmas zmmnda Bâbâlî’ye muharremin on alts tâ-

rihiyle müverrah bir kt’a arîza takdim olunmutur. Mukaddemâ

Hersek’de yapld gibi bu kerre Yenipazar sancanda müs-

tahdem olan asâkir-i muvazzafamn dahi tenkihât icrâ olunarak

bunlarn ma’â ve ta’yînâtmdan ehriye yüz on iki bin dört

yüz bu kadar kuru nef’-i mîrî husule getirilmitir.

Bu esnâda Vasovik nâhiyesi rüesâsmdan Pop Yosif ve Lo-

pud ve Miro Siyeniça’ya gelip arz- mutâva’at ve îpek kazasna

muzâf olan Rogova malisorlarmn Vasovik nâhiyesine itâle-i

dest-i te’addî etmekte olduklarndan dolay ikâyet eylediler ve

Karada muhârebeleri esnâsmda ekip-biçemediklerinden sene-i

sâbka vergisini îfâdan âciz olduklarna mebnî der-dest-i ta’mîr

olan Berane kalasma lâzm olan kereste-bahâlarmn vergi-

lerine mahsûb edilmesini istid’â ettiler. Esnây-i muhârebede

fi’l-vâki’ Vasovik’liler ekip-biçememiler idi. Lâkin Karad’llar

ile berâber düüp kalkmlar idi. Rogova malisorlarmn bura-

lara tasallutlar inkâr olunamaz. Lâkin Vasovik’lilerin Karada
ekyâs ile birlikte ehl-i islâma ettikleri te’addîler dahi henüz

hâtrlardan çkmam idi. Ma’amafih kendileri merkez-i itâ’atte

sâbit olduklar müddetçe arnavud malisorlarmn te’addîyâtmdan

muhâfaza olunacaklar va’d edildi ve Berane klasna vere-

cekleri kereste-bahâlarmm dahi vergilerine mahsûb edilmesi

için lâzm gelenlere emir verildi. Gerek Vasovik ve gerek Drob-

niak nâhiyelerinin gerei gibi taht- inzibâta idhâlleri Kolan-i

bâlâ’nm istikmâl-i istihkâmâtndan sonra düünülecek mevâddan

olduuna mebnî Vasovik rüesâsiyle uzun uzadya muhavere-

lere giriilmeyip hemen bcr-vech-i bâlâ vâki’ olan ifâdelerine

müsâ’ade sûreti irâesiyle iktifâ olunmutur.
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Ba’dehû Birçe’den hareket ve bir gece Graçaniça karyesinde

beytûtet olunarak ferdâs yânî hazirann otuzuncu günü merkez-i

livâ olan Tuzla-i zîr kasabasna varld. Haylca söz anlar ve

ileri gelir vücûh ve mu’teberân var bir büyük kasabadr. Kasa-

baya on dakikalk mesâfede îstorgone nâm mesirede

bir çeme var ki suyu Büyük Çamlca suyu gibi lezizdir ve Çam-

lca suyu gibi yerinde pek lâtif olup durdukça bozulur eskime-

den içmelidir. Karakulak suyu gibi müddet-i medîde dayanmaz.

Merkez-i livânm ileriyle megul olduumuz esnâda îzvornik

kazâsmn tahkîk- ahvâli için tefti müsteân Râid Paa’y

ol tarafa gönderdik.

Bosna eyâletinde vâki’ kazâlarm hâvi olduklar karyeler-

den ba’zlan merkez-i kazâya pek ba’îd olduundan emr-i idâre

ve zâbtaca mûcib-i sühûlet olmak üzere merkezlerine ba’îd

olan karyeler kurb u civârnda bulunan kazâlara rabt u ilhaak

olunarak defterleri takm takm Bâbâlî’ye takdim oluna-gel-

mi idi. Bosna eyâletinde en cesîm ve vâsi’ kazâ Banyaluka ka~

zâs olup hâlbuki ba’z- kurâs merkez-i kazâya on iki saat ba’îd

olduu hâlde livây-i mezbûra muzâf olan Gradika ve Derbend

yalarna bir iki saat karîb bulunmala âhâlîsi merkez-i kazâya

mürâca’atte azîm zahmet ve meakkat çekmekte olduklar mu-

kaddemâ icrâ olunan tahkîkâttan anlalm ve muahharan

iin tafsilâtna dâir mahâllinden bir mazbata dahi gelmi oldu-

una mebnî bu misillû karyelerden otuz bir adedi Banyaluka

i
fratndan bi’t-tefrîk yirmi alts Gradika kazâsna ve bei

Derbend kazâsma ilhaak edilmi ve mart ibtidâsmdan îtbâren bu

veçhile idâresi için mahâlline emir verilmi ve sancan cedveli

ana göre ettirilmi olduu hâlde mesâlihin tezâhümü hasebiyle

henüz keyfiyet Bâbâlî’ye inhâ olunamam idi. Hâlbuki mahâl-

lince ne karâr verildi ise hazînece dahi o yolda mu’âmele olun-

mak lâzm geleceinden icrâ’ât- mezkftre bu kerre saferin on iki-

sinde Tuzla’dan çkarlan posta ile Bâbâlî’ye inhâ olunmutur

ve akdemce Banyaluka sancann muhâsebât dahi rü’yet et-

tirilmi olduundan tefti muhâsebesinin hülâsas dahi bu posta

ile takdim klnmtr.
.

Mukaddemâ tahdîd-i hüdûdda Ikodra sanca sahilinde

vâki’ îspiç nâhiyesinin Suzia nâm mer’âsmn bir mkdân

Karada tarafnda kalm idi. Karada’hlar ise buna kaan’
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bâbda emir verildi ve buna mebde’ olmak üzere ibtidâ kazâ

meclisi fesh olunarak müceddeden ahâlînin intihâbiyle mecli-

sin tekili husûsu hükûmet-i mahâliyyeye havâle edildi.

Ba’dehû Yenivaro’dan hareket ve bir gece Priboy pa-

lankasnda beytûtet olunduktan sonra Viegrad kasabasna

geldik ve bir gün anda ikaamet ile istihkâmât- mevcûdeyi ve

Sokollu Mehmed Paa’nn binâ-kerdesi olan Drin köprüsünü

mu’âyene ettik. OsmanlIlarn bu havâlîde brakm olduklar

en büyük âsâr- hayriyyedendir. Üç aya haraba yüz tutmu
olduundan mukaddema âyân buyrulan irâde-i seniyye üzere

ta’mîri için buraya göndermi olduumuz Almanya’l mühendis

Linardoviç tedârikât- levâzmât ile megul ve sularn çekil-

mesine muntazr idi. Köprünün hitâm- ta’mîrinde nian ge-

tirteceimi va’d ile tevik eyledim. Köprünün banda ve ka-

saba tarafnda pek cesîm han ve hamam ve imâret harâbeleri

görüldü ki duvarlar pâydâr olduundan han ta’mîr olunsa pek

güzel ve müstahkem bir kla olarak hem kasabasnn ve hem de

köprünün muhâfazasma medâr- külli olacandan bunun kefi

dahi Linardoviç’e sipâri edildi.

Ba’dehû Viegrad’dan hareket ile Çelebipazar’na gelindi.

Burada dahi iâne-i ahâlî ile bir mahkeme inâs için tevîkaat-

lâzime icrâ olundu. Çelebipazan’ndan îzvornik sancan tef-

ti etmek üzere merkez-i livâ olan Tuzla-i zîr’e azimet ve bir

gece Glaseniça karyesinde beytûtet olunduktan sonra ferdâs

Birçe kasabasna varld. Buras bir küçük kasaba olduu hâlde

âb u havâs lâtif ve imâra müste’id bir mahâldir. Mukaddemce

buradan Saray Bosna’ya kadar bir araba yolu açlm ve bir

sene içinde müceddeden yirmi bu kadar güzelce hâneler yapl-m olduu çem-i ibtihâc ile görüldü. Buradan îzvornik’e gi-

den yolun tesviyesine dahi balanm ise de henüz tamâm ol-

mam ve hâlbuki itmâm olunduu hâlde Saray Bosna’dan îz-

vornik’e kadar arabalar ileyerek az vakit zarfnda âsâr- ma’-

mûriyyet görülecei der-kâr bulunmu olduundan bu husûsda

dahi lâzm gelenler tevik u tergîb edildi. Srebreniça ile îzvornik

arasnda bir çeyrek kadar mahâlde vâki’ talk barut ile atlarak

tesviye olunsa Srebreniça’dan Drin boyuyla Sava kenânna ka-

dar araba ileyebilecei haber verilip Srebreniça kazâs müdîri

Süleyman Bey ise pek ehliyetli ve mukdim bir zât olduundan

burann kefine me’mûr klnd.
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baruttan baka olarak usta ve amele yevmiyesi ve masârif-i

sâiresi olmak üzere krk iki bin kuru sarf ile bu kayalk tesviye

olunabilecek ve ol hâlde yalnz Viegrad ile Srebreniça^ kaza-

larndaki ormanlardan Sava’ya külliyetli çam ve çra aaçlan

indirilecek ve Foça ile Viegrad arasnda kereste tenziline mani

bir ey olmadndan Foça kazas için dahi bir mecrây-i ticâret

açlacak ve Viegrad’n üst tarafnda Drin nehrine munsab olan

Lim nehrinin etrâfmda dahi pek çok ormanlar olduuna mebnî

buradan dahi Drin nehrine pek çok kereste nakl olunacak ol-

duuna nazaran masârif-i mezkûre hâsl oacak fevâid ile muvâ-

zene olundukta lâ-ey mesâbeside göründüünden Süleyman

Bey’in nezâreti ve Linardoviç’in ma’rifeti ile ol kayaln ref’ ü

izâlesi husûsu bu kerre Bâbâlî’den istizan olundu. Muahharan

müsâ’id cevâb alnarak ber-vech-i merûh ol kayalk tathîr ile

Drin nehri kereste nakline sâlih bir hâle konulmutur.

Bu esnâda Trebin’den alman evrak mutala asndan anla-

ldna nazaran ol tarafta nevâhî-i âsiye ileri epeyce yoluna

girmi olduundan ber-vech-i âtî tafsîl-i keyfiyyete ibtidâr olu-

nur öyle ki : Avusturya’ya tâbi’ Mokrine karyesi nâhiyesi ahâlisi

fuzûlî kat- hatab ve ra’y-i hayvanât zmnnda Kruovitça nâ-

hiyesine tecâvüz etmekle tarafeyn beyninde münâza’a ve mücâ-

dele zuhûr etmekle bunun ber-taraf edilmesi Trebin kaymakam

vekâletinde bulunan Sâlih Efendi’ye havâle olunmu idi ve

Zubçe nâhiyesinde vâki’ Grab boaznda bir kule ile bir güm-

rük-hâne yaplmas mukarrer olmala kefi lâzm gelmi idi.

Sutorina’da karantine-hâne inâ olunmak üzere Kolaas

Mehmed Efendi me’mûr edilmi idi. Hâlbuki be alt seneden

beri Zubçe ve Kruovitça ve Sutorina nâhiyelerine devlet me’-

mûrlar gidip gelmezdi. Sâlih Efendi ise mehûr Podgoriça ka-

dsnn olu ve deerli ve cesâretli ve ahvâl-i mahâlliyyeye vu-

kuflu olmak hasebiyle hemen Sutorina karantine me’mûru

Rifat Efendi ile karantine-hânenin kefine me’mûr mûmâ-ileyh

Mehmed Efendi’yi ve Trebin tahrîrât kâtibi Hüseyin Efendi’yi

bi’l-istishâb hemen Grab boazna gidivermiler. Buras Zubçe

nâhiyesinin en kalabalk kabilesi olan Sipalik kabilesinin ma-

hallesinden ma’dûd olmala Sipahik rüesâs gelip istikbâl ile

ikrâm etmekle orada bir mkdar aram ettikten sonra Salih Efendi

refikleriyle berâber Sutorina’ya gitmiler ve gece orada beytûtet
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olmayp spiç tarafnda kalan kt’asma dahi ta’arruzdan hâlî

olmazlard ve bu esnâda mübâdele-i arazî komisyonunun îs-

piç hüdûduna vürûdunda Suzina mer’âs kâmilen Karada
tarafna terk olunacak deyu erâcîf çkarm olduklarndan Is-

piç’liler ürküp rikâb- hümâyûna arzhâl vermeleriyle keyfi-

yetin tahkiki taraf- übeydâneme havâle buyrulmu idüinden

mübâdele-i arâzî me’mûru olup bu esnâda emr-i mübâde-
leye mübâeret etmek sadedinde bulunan Kaymakam Hâfz
Bey’den isti’lâm- keyfiyyet edilmi ve buna dâir îkodra muta-

sarrf smail Paa’ya dahi tahrîrât yazlm idi. Bu esnâda Hâ-
fz Bey’den vârid olan cevâb-nâme ile spiç bayrakdarmn ve

koca-balarnm memhûr mahzarlar lede’l-mutâlâ’a Karada’

-

llar bu türlü mu’âmelât ve ilkaât ile îspiçli’leri me’yûs ederek

kendilerine dehalete mecbûr etmek ve bu tarîk ile denize inmek

dâ’iyesinde bulunduklar anlalmala Bâbâlî’ye arz u beyân-
keyfiyyet olunmutur. Karadallarn en bal bir garazlar

spiç nâhiyesinde bir iskele edinmek maddesi olup spiçli’ler

kendilerine ittibâ’ etseler kolaylkla spiç sevâhiline mâlik ola-

caklar der-kâr idi ve spiç nâhiyesi ahâlîsinden Karadalu’ya
mâil olanlar dahi var idi. Lâkin spiç bayrakdarmn muhalefeti

Karada’llarm bu arzularna mâni’ ve hâil oluyordu. Bu cihetle

Karada’llar Ispiçli’leri usandrp da kendilerine dehalet ve

ittibâ’a mecbûr etmek isterlerdi. Müte’âkben Hâfz Bey ile Ka-
rada komiseri beyninde bi’l-müzâkere verilen karâr üzere

spiç’lilerin mer’â ve orman ve sular tefrîk ü ta’yîn ile def’-i

münâza’a olunmutur.

Sava nehrine munsab olan Drin nehri ki Foça civârmda

Piva ve Tara nehirlerinin birlemesiyle hâsl olan bir büyük
nehirdir. Foça’dan Sava’ya kadar sal ve kereste tenziline sâlih

ise de Srebreniça’nm üst tarafnda ibu Drin nehrinin Srbistan

hüdûduna mebde’ olduu yerde kayalar arasna skp elâleler

peydâ etmekle kereste tenziline mâni’ olduundan bu kayalarn

barut ile atlmas balca umûr- nâfi’adan add olunmala kefi

Srebreniça müdîri Süleyman Bey ile mühendis Linardoviç’e

havâle olunmu idi. Bu kerre Süleyman Bey Linardoviç ile bir-

likte varp kef etmiler. Linardoviç bir takrir yazp Süleyman

Bey’e vermekle bu kerre Tuzla’ya gelip takriri verdi. Ann ifâde-

sinden ve takririn mutalâ’asmdan anlald ki sarf olunacak
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derim” demesi üzerine yine rüesây-i merkuume: “imdiye kadar

kat ide seniyalnz brakdk. Biz her türlü fedâkârlktan geri durma-

yz” demeleriyle:
“
öyle ise Grab kulesinin inâsndan sarf nazar

olunmas ahâlî tarafndan istid’â ve ba'z- vesâit ile ifâde klnr. Mü-

fîd olmaz ise bi’l-fiHl muhâlefet eder gibi hareket olunur yaplmaz

kalr bir ey de olmaz • Bunun için gelecek suâlin cevâbn ben veririm
”

demi ise de bu esnâda Sipahik kabilesi ile Luka’mn tarafdar-

lar arasna tefrika dümekle Lka arad ittifak husûle geti-

rememitir. öyle ki bir katil vuku’unda kaatil taraf Luka’ya

ilticâ ve Sipahik’liler dahi Sâlih Efendi’ye mürâca’at etmekle

Zubçe’liler iki frka olarak hükümetin müdâhalesine mühtâc

olmular ve Sipahikliler Trebin’e gelip çiftlik aalaryla uyu-

mular ve ashâb- alâka çiftliklerine gidip gelmee balamlar.

Bunun üzerine Sâlih Efendi’nin harekât takdir ü tahsîn ile

Bâbâlî’ye tavsiye olunmutur. Bu veçhile Luka’nn ifsâdât

te’sîrsiz braklm ise de Sutorina karantine-hâne inâsiyle

Devlet-i aliyye bayrann Sutorina sâhilinde görünmesini

Avusturya’hlar istemeyip burasnn bo ve bî-taraf gibi bir hâlde

kalmas politikalar iktizâsndan bulunduuna mebnî Luka’dan

ziyâde buralarda ebniye inâsndan sarf- nazar olunmas em-

rinde her türlü esbâba teebbüsden hâli deiller idi. Bir taraftan

oralarda gavâil çkarmaa ve bir taraftan dahi dostluk yüzünde

ihtârât- kâzibe ile Bâbâlî’yi bu dâ’iyeden vaz geçirmee çal-

rlar idi. Müte’âkiben Grab kulesinin inâsna mübâeret olun-

duu gibi Luka Vukavloviç kendisine hem-pâ olan bir kaç uskok

lan yânî haydudlar ve kendi familyasn alp Karada’a nakl-i

hâne eylemi olduu haber alnmtr.
îzvornik sanca dâhilinde olup cânib-i mîrîden mazbût

olan ve bin yüz elli bir hâneyi hâvî bulunan müteveffa Hüseyin

Kaptan çiftlikâtiyle yüz otuz iki hâneyi hâvî bulunan dier üç

kt’a mîrî çiftliklerinin emâneten idâresinde hazînece hasâr

görülmek mutâlâ’ asiyle mültezimlere ilzâm oluna-gelip hâlbuki

mültezimlerin te’addiyâtinden dolay bir arahk bu çiftliklerin çift-

çileri isyân derecesine kadar gitmiler idi ve Bosna’dan bir takm

vekiller celb ile Bosna çiftlikât hakknda bir nzâm-nâme-i mah-

sûs yaplmasna bâdî olan sebeblerden birisi dahi bu madde idi.

Binâen-aleyh bu çiftliklerin hadd-i vasat olarak vâridât- sene-

viyyesi bi’l-hisâb altar yll bedel îtibâr olunarak üç senede
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etmiler. Ferdan hüdûd üzerinde Raskel nam mahâlde Avus-

turya me’mûrlanyla mülâkaat ederek tarafeynin ittifakyle

münâza’ayi defedecek ba’z mevâdda karâr vermiler ve ferdâs

Kruovitça yüzbas ve ma’hûd Luka Vukavloviç’m hasm
olan Lako Milooyiç ve âir Kruovitça ve Sutorina rüesâs

hâzr olduklar hâlde Sutorina’da karantine mahâllini kef ü
ta’yîn eylemiler.

Sâlîh Efendi’nin böyle lâ-übâliyâne Trebin’den Sutorina’

ya kadar gidivermesi ve esnây-i râhda rast geldii ahâlîye ne-

vâzikârâne istimâlet vermesi ve Zubçe ve Kruovitça ve Suta-

rina nâhiyeleri rüesâs hâzr olduklar hâlde Avusturya me’mûr-
lariyle görüerek Kruovitça mes’elesini hâlledivermesi ibu
nevâhî-i selâse ahâlisinin ezhâmna pek güzel te’sîr ve:

“
Bundan

sonra buralara Osmanl gelmez

”

deyu ahâlîyi ifal eden fesâd-pîe-

lerin erâcîf-i ifâliyyelerini tekzîb ederek mukaddemâ Kru-
ovitça yüzbas mûmâileyh Lako Milooviç vâstasiyle dâire-i

istimâlete alnm olan Sutorina’llarn efkâr- mutâva’atkârîle-

rine kuvvet ve Luka Vukavloviç’in tahrîkâtiyle henüz hâl-i

tereddüd ve tezebzübden kurtulamyan Zubçe’lilerin islâh-

efkârna sebebiyet vermi hattâ Sutorina karantine-hânesinin

kefi esnâsmda umûm ahâlî me’mûrîn-i devlete pek ziyâde
hürmet ve ri’âyet ve kanlan: “

Elhamdülillah yine Osmanl yüzü
gördük

”

diyerek izhâr- beâet eylemiler ve küçüü büyüü:
“Pâdiâhmz çok yaasn. Dümanlarn Allah kahr eylesin

”

deyu
âvâz- bülend ile du’â ederek me’mûrîni teyî’ etmiler. Bu hâ-
lât ise Luka Vukavloviç’e pek ziyâde girân gelerek artk Zubce’-
de duramyacam cezm ile Avusturya tarafnda bir hâne te-

dârikine kalkm. Ma’amâfih son def’a olarak ihlâl-i ezhân-
ahâlîye ibtidâr etmek üzere Zubçe rüesâsm cem’ ile: “te Grab’da

dahi kule yaplacanda übhe kalmad. Bunca kanlar döküp bu kadar

meakkatler ile kazanm olduumuz hürriyeti bir günde zayi’ edeceimiz

rû-nümâ oluyor. OsmanlI’nn pençesine dûçâr olduumuza yanmam.
Lâkin bir takm miskin aalarn pençe-i zulm ü i’tisâflanna u fakir

ahâlinin giriftâr olacam düünüp alyorum. Bugün sizi buraya celb

ü cem’etmekten merâmm bir veda! mukaddimesidir. Ben sahîhen terk-i

vatana mecbûr olacam eyyâm müâhede ediyorum. Fakat Zubçe ahâ-

lîsini kendime yâr u kafadar bilsem çâresini bulurum ümidindeyim.

Zirâ Devlet-i aliyye bir ufak ey için üzerimize asker sevk etmez zanne-



TEZÂKÎR-Î CEVDET 63

âlînin vürûdunda ahkâm- münîfesinin icrâsma bi’z-zât mübâ-

eretimiz dahi irâde-i aliyye iktizâsndan olduuna mebnî mâh-
saferin yirmi dördüncü perembe günü Tuzla’dan hareket olun-

du ve dört saat mesâfede vâki’ Ispreça nâhiyesi karyelerinden

Poliça nâm karyeye gelindi. Ispreça îzvornik ve Tuzla kazâ-

lar derûnundan cereyân eden bir nehir olup iki taraf münbit

ve ma’mûr bir güzel vâdîdir ki iki tarafdan dahi mürtefi’ ve

ormanlk dalara müntehi olur ve bu dalarn eteklerinde ma’-

mûr karyeler olup bunlara Ispreça nâhiyesi denilir. Ekser-i

ahâlîsi ehl-i islâmdr. îte bu karyelerden birisi dahi mezkûr

Poliça karyesidir ki yüz yirmi hâne ehl-i slâm ile on hâne h-

ristiyan var idi. Bu karyede ilm ü ma’ârifce Bosna’nn kasaba-

larnda görülmedik âsâr- terakki görüldü. Karye-i mezkûre

civârma vürûdumuzda ihtiyarlar ve gençleri takm takm istik-

bâle çktlar. Altm nefer ehl-i slâm âgirdân dahi bir tarzda

ve bir biçimde beyaz don ve gömlek ve siyah yelek giyip gayet

nazîf olduklar hâlde hocalaryla berâber ayrca saf olarak lâhi

okuyorlard. Köye girdiim gibi ibtidâ bunlarn mekteblerini

gezdim. Keyfiyyet-i tahsillerini tefti ettim. Fkhdan Halebî

ve Mültekaa’ya kadar ders görmü çocuklar gördüm. Hele on iki

on üç yanda Münyetü’l-musallî’yi okuyup istihrâc- ma’nâya

muktedir çocuklar görüb kemâl-i tahsîn ile te’accüb eyledim.

Bosna’nn karyeleri Rumeli karyeleri gibi kasaba tarznda

toplu olmayp hep büyût- müteferrikadan ibâret olduu hâlde

böyle yüz yirmi kadardank hâneler ahâlîsinin bu mertebe ilme

gayret etmesi ve kasabalar ahâlîsinden ileri gitmesi sahîhen

te’accübe âyân bir keyfiyet olmala asln aradm. Meer mu-

kaddemâ buraya bir hulûslu hoca efendi gelip ikaamet ile ahâ-

lîyi tevik ederek bir güzel mekteb yaptrm ve tevîkaat- lâzime

icrâsiyle ii bu derecelere kadar getirmi olduu anlalmtr.

Çocuklara atiyye olarak bir mkdâr çil akçe verdim ve mekteb-

lerine Maarif-i umûmiyye nezâreti cânibinden mkdâr- kâfî

kütüb ve resâil gönderilmesi istid’âsiyle Bâbâlî’ye arîza-i mah-

sûsa gönderdim. Poliça karyesinde üç saat ikaamet olunduktan

sonra hareket ile Maglay kazâs hüdûduna gelindikte haylice

dalar ve ormanlar tathîr ile müceddeden tarlalar açlm ve

açlmakta ve zirâ’at epeyce terakkî etmekte bulunmu olduu

nazar- memnûniyyet ile görüldü. Ol gece Poliça karyesine
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üçer taksit ile edâ olunmak üzere derûnlarmda müste’cir bulu-

nan çiftçilere tefviz olunmas Meclis-i vükelâ’da karâr-gr olaral

icrây- icâb için bundan üç dört sene evvel Bosna vilâyetine

emir-nâme-i sâmî yazlm iken her naslsa mevki’-i icrâya ko-

nulamam olduu ma’lûm olduundan ve arâzîsi olmayan çift-

çiler her ne vakit bir ihtilâl zuhûr etse hânelerini yakarak ih-

tilâle mu’âvenet ede-gelip arâzî sâhibi.olan re’âyâ ise vatanna

muhabbet ederek dâimâ ihtilâlden saknmak tabi’î bulunduun-
dan bu kerre Tuzla’da zvornik sanca metropolidi ile müzâ-

kere ve âir lâzm gelenler ile muhâvere olundukda bu çiftlik-

lerin çiftçileri münâsib bedel ile taht- zirâ’atlerinde olan yer-

leri almaa râgb olduklarm Metropolit Efendi beyân etti ve

bunlardan yetmi kadar çiftçileri getirip gösterdi. Hemen
icrây-i câb için hükûmet-i mahâlliyyeye emir verildi ve bu

husûsa dâir Bosna valisine ta’lîmât klkl bir kt’a tahrîrât gön-

derildi.

Ba’delû Tuzla’dan Saray’a 'gelirken esnây-i râhda te-

sadüf olunan katolik râhiblerine tefhîm-i madde olunup anlar

tarafndan vuku’ bulan tevîkat üzerine katolik mezhebinde bu-

lunan çiftçilerden dahi bir hayli tâlib bulunmu ve ol çiftliklerin

bir haylisi hâne be-hâne çiftçilerine tefviz olunmutur. Bosna’dan

Dersaâdet’e avdetimizden sonra buna ehemmiyet verilmez olmu
ve i yine yüzü üstüne braklm ve çiftlikâtm bakyyesi hâric-

den zuhûr eden tâliblerine satlmak üzere müzâyedeye verilmi

ve bir kt’as Vâli Paa’nm istid’âs üzerine bedel-i münâsib ile

kendisine tefviz buyrulmutur. Bu da Vâli Paa’nm arâz- ah-
siyyesine hami edilmi ise de ber-minvâl-i merûh alt yllna
arâzî alan çiftçiler sonradan bu yerleri kâr ve temettü’ü ile as-

hâb- alâkaya satp kendileri me’lûf olduklar çiftçilik hâline

avdet eylemi olduklar kemâl-i te’accüb ile iitilmitir.

Ber-vech-i merûh Tuzla’da ba’z- islâhât ve icrâât ile me-
gul olduumuz hâlde müceddeden tekil olunacak Bosna tabur-

lar hakknda intizâr olunan fermân- âlî gelmek üzere bulun-

mu ise de Bâbâlî’nin icrââtnda bir vakitten beri mu’tâd olan

betâetten nâî vürûdu biraz teahhur etmek hasebiyle Bihke

tarafnda ba’z- havâdis-i gayr-i mülayime âyi’ olduundan bu
erâcîfi bastrmak için hemen Bosna nehrini ubûr ile öte tarafta

bulunmak îcâb- hâl ü maslahattan bulunduuna ve fermân-
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hanlar sklat. Hep yarm saat ve bir çeyrek fâslaile yol üzerin

de hanlar ve haneler olup âir yerlerden ziyâde buralarda asar-

ma’mûriyyet ziyadelemekte idi. Hele Ek-su nâm mevk’n etra-

fnda pek çok hanlar olup eyyâm- sayfde pek çok kimseler ge-

lerek burada haftalarca ikaamet ile her gün bu sudan içip vucud-

ca pek çok istifâde ederlerdi. Pek fâideli bir sudur. Çend rûz

burada biz dahi ikaamet ederek bu suyu içip nef’n gördük ve

müterâkim olan umûr- talrîriyycmizi rü’yet ettik. Ba dehu

Bosna’ya gelip fermân- âlînin vürûduna muntazr ve ahkam-

münîfesinin icrâs için lâzm gelen esbâbm istkmâl^le megu

olduk. Tafsilâtn dier tezkire-i dâ’iyânemde beyan eylerim.

Fi 3 ramazan sene 98 ve ft 17 temmuy sene 97

TEZKRE No. 24

Bakyye-i icrâât- sene 1281

Tezkire-i sâlifemizde i’âr olunduu üzere çend rûz Eki-su’

da ikaamet ve etraftan oraya gelmi olan bir çok halk ile hale

münâsib yolda musâhabet edilerek teneflus ve tenezzuh olun-

duktan sonra evâil-i rebî’ülevvelde Saray Bosna’ya avdet ve

muvâsalet olundu. Saray Bosna’dan müfârakat ve avdetimiz

arasnda iki ay bu kadar gün geçmi idi. Saray Bosna da kaa-

metimiz müddetinde ahâlîsiyle ho görüülmü olduuna meta

bu kerre sanki bir uzun seferden vatanmza avdet etmi gibi

münerih olduk. Ahâlî dahi bu veçhile sûret- beâet gösterdiler.

Bosna eyâletinin en cesîm kasabas olan Saray Bosna ehri aha-

lîsinin ekseri san’at ve ticâret ile te’ayyü edip bütün Bosna eya-

letinden baka Srbistan’da dahi Saray’n ma’mûlât- sarracyye

ve haffâfiyyesi isti’mâl oluna-gelrken bir
.

müddetten beri

Srbistan’ca bunlarn sürümüne halel gelmi ve
_

ale 1-husus

Belgrad vak’a-i ahîresinden sonra Saray’n ticâretine haylice

sekte âriz olduktan baka tebeddül-i ahval-i zamâne hasebiyle

Srbistan’da Avusturya ma’mûlât- snâ’yyes ziyade revaç u a-

rak Saray’n ma’mûlat sürülmez olmu idümden Saray^ Bosna

esnaf dûçâr- hayret ü iztirâb olmutur ve Saray’n mamuk-

tm mümkin mertebe îcâb- hâl ü zamâna tevfk eylemek la-

Tczakir~i Cevdet, 5
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dört saat mesafesi olan Paa-han nâm karyede beytûtet edile

Buras iki han ile bir kaç kulübeden ibâret olarak dar bir mah
olmala gece biraz sknt çekildi. Maglay kazâs meclis âzâ

beyninde ikaak u ihtilâf olduu tahkik olunmala meclis hemc
fesh olunarak intihâb- ahâlî ile müceddeden âzâ ta’yîn olu

mas tenbîh klnd. Ferdâs Paa-han’ndan hareket ile iki sai

mürûrunda Krivaya suyunun Bosna.nehrine munsab olduu m;

hâlden kayklarla Bosna nehrinin sol yakasnda Teene kazâsr

muzâf Zavidovik nam karyeye ubûr edildi. Bu taraf kar tara

tan ziyâde mezrû’ ve ma’mûr görüldü ve oradan hareket ile b
saatlik mesâfede vâki’ Zepçe kasabasna gelindi. Bir gece dal

orada beytûtet olundu - Zepçe kasabas Brod caddesi üzerinde v

Teene kazâs dâhilinde mevk’i güzel ve imara müste’id bi

cây-i ferah-fezâdr. Zepçe’den hareketle be saatlik mesâfed

vâki’ Vranduk karyesine gelindi. Buras otuz kadar hâne il

bir harab kaleden ibârettir ki mevk’i mürtefi’dir ve sarp bi

boaz olup iki sene Fâtih’e mukavemet etmitir. Muahhara:

burada araba yolu yaplmtr. Dan eteinde Bosna suy

cereyân eder. Kaleden bir dakikalk mesâfede bir güzel ha:

var. Orada kahvalt edildi ve bir iki saat kadar oturuldu. Ba !

dehû oradan hareketle üç saat mesâfesinde vâki’ zniça’ya ge

lindi ki iki yüz elli hâneyi hâvi ve ferahl ve içinden sular çere

yân eder bir güzel kasabadr. Zavidovik’den buraya kadar arab

caddesi hep Bosna suyu kenaryla gider. Etrâf hep mezrû’ v

ma’mûrdur ve sk hanlar vardr. bu Brod caddesinin en güze

bir kt’asdr ve bu hanlar hep birer çiftlikte vâki’ olup haren

ve selâmhk dâireleri ayr olarak çiftlikât ashâb tarafndan yap

trlmtr ve çiftlikâtm ekser-i hâslaat bunlarda sarfolunmak!:

sâhibleri iki yüzden temettü’ eder ve yazn sâhibleri ekseriyi

çiftliklerinde ikaamet etmekle yolculara güzel baklr. Yatak v
levâzmât- âire bulunur. Bilâd- sâiremizin hanlar gibi çplal

deildir ve bu cadde üzerinde Saray Bosna’dan Brod’a kada:

pek çok bargir arabalar ilemekle buralar günden güne ma
mûr olmakta idi. Bir gece dahi Izniça’da beytûtet ve ferdâs

Busovaça karyesine uranlarak Eki-su nam mahâlle muvâ
salet olundu.

Izniça’dan iki saat beride Viliter (jÜj _>) karyesi kurbün

de Travnik caddesiyle Brod caddesi birlemekle bundan sonrs
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lie dâir anlara kar okuduklar arklarn mevâ iz ve nasâyh-i

ulemâdan ziyâde müessir olduunu bildiim cihetle bu bâbda

mutma’inü’l-kalb olarak Bosna’da müceddeden taburlar tekili

hakknda lâzm gelen esbâb ve mukaddemât tehyi e ile megul

idim ve Sâlih Paa’nm fermân- âlî ile Brod iskelesine çkaca

ma’lûm olmala oraya kadar Travnik sanca kaymakam Ah-

med Bey ve bir bölük nizâmiye suvâr asâkir-i âhâne gönde-

rildi ve akdemce erkân- eyâlet ile Hersek ve \ enipazar san-

caklar kazâlarmdan birer ikier zât rebî’ülevvelin onunda Sa-

ray Bosna’da bulunmak üzere da’vet olunmu idüinden ekse-

risi yevm-i mu’ayyende gelip Saray Bosna da hâzr ve ferman-

âlînin vûrûduna muntazr oldular, özr-i er isi olup da gele-

miyenler dahi askere yazlmak üzere oullarn gönderdiler.

îbtidâ Saray Bosna ehrinde yazlacak neferât evvelce ta-

sarlanmak ve efkâr- âmme hakkyle meydana çkarlmak üze-

re mukaddemâ erkân- eyâlet meclisinde reis bulunan Abdul-

lah Efendi’nin birâderi kibâr- müderrisinden Recâî Efendi’-

nin taht- riyâsetinde olarak Saray’n vücûh ve mu’teberân-

esnâfmdan mürekkeb bir büyük komisyon tekil olunmala

bu meclisde i ortaya düüp mahallatm defterleri yoklan-

maa balad. Ol vakit efkâr- umûmiyyenin askerlie olan

derece-i meyi ü mahabbetleri meydana çkmala henüz tamâ-

miyle def’-i tereddüd ve itibâh edememi olan dûr-endîân-

eyâlet dahi müsterîhü’l-kalb olarak nezd- dâ’iyâneme gelip:

“te bize de imdi itmi’nân- tâm geldi” dediler, iki gün sonra

yâni rebî’ülevvelin on dördüncü çaramba günü Sâlih Paa

nn fermân- âlî ile Saray Bosna’ya vâsl olaca tahakkuk et-

mekle ehre üç çeyrek mesâfesi olan bir mahâlde çadrlar kuruldu

ve istikbâl için iki bölük suvâri nizâmiye ile oraya çkld ve fer-

mân- âlîye ihtirâmen ba’z- me’mûrîn ile daha bir bölük su-

vâri ileriye gönderildi. Bi’l-cürnle me’mûrîn ve ashâb- rütbe

üniformalarn lâbis ve Saray ve Mostar ve Gradaçaç müftileri ile

sair erkân- eyâlet ve eraf ve vücûh-i memleket hâzr ve bizimle

berâber fermân- âlînin vûrûduna muntazr olduklar hâlde

Sâlih Paa gelip müheyyâ olan. çadra indirildi. Binlerce ahâlî

kimi suvâr ve kimipiyâde olarak hâric-i ehre çkp temââya

müheyyâ iken vücûh-i beldeden ba’zlar maraz yâhud temâruz

her ne sebebden nâî ise çkmayp derûn- ehrde kalm olma-

1
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zime-i hâlden görülmütür. Binâen-aleyh mukaddema Saray’d

iken erbâb- vukuuf ile lede’l-müzâkere evvel be-evvel det

bâ esnafndan iki kiinin Dersaâdet’e îzâmiyle debbâ-hâne-

âmirede bir iki sene zarfnda usûl-i cedîde üzere gön imâ!

örettirilmcsi husûsu tezekkür olunmu idi. Bu kerre yine b-

mes’ele mevzû’- bahs ü müzâkere oldukta kunduraclk ören

mek için dahi yemenici esnâfmdan bir kaç âgirdânm Dersa

âdet’e gönderilmesine karâr verildi ve lede’l-arz vâki’ ola

müsâ’ade-i aliyye üzere dibâgat ve kunduraclk san’atlerini

te’allümü için Saray Bosna’dan be alt delikanl Dersaâdet’

gönderilmi ve bir müddet sonra Bosna’ya avdetlerinde ken

dilerinden san’atce hayli fâide görülmütür. Ez-kadîm Bos

na’da âlâ esbler ve tüvânâ idiçler bulunur iken bir vakitte

beri bunlara inkraz gelmi olduundan aslâb- alâka bu hu

sîsa tevik ile anlarn ksraklarna çektirilmek ve hükümeti]

nezâreti tahtnda bulunmak üzere cins atlardan be alt re’

aygrn Bosna’ya gönderilmesi Bâbâlî’ye inha ve istid’â edilmi

tir. Ber-vech-i bâlâ mukaddemce Saray’dan çkarlarak Yeni

pazar ve îzvornik sancaklarnda devr ü tefti olunduu esnâd:

Bosna’da bir ihtilâl hazrlanm ahâlî isyân edeceklermi yoll

etrâfta bir çok erâcîf tekevvün etmi idi ve tanzîm-i askere dâi

sâdir olan fermân- âlîyi hamilen Girid’li Mustafa Paa-zâd

Mirliva Salih Paa Dersaâdet’den hareket ederek Tuna ve Sav;

tarîkiyle gelirken Bosna’da ihtilâl var imi deyu ba’z havâdi

iitmi idi ve bu srada hüdûd üzerinde bulunan me’mûrlar

mzdan ba’zlar tedâvî için me’zûnen Avusturya tarafna geç

mi olmas dahi bu erâcîfe kuvvet vermi idi. Ol esnâda Val

Paa’nn tebdîl-i havâ zmnnda Saray Bosna’da kale içindi

bir hâne istikrâ ile orada ikaamet eylemesi dahi ba’z nâs tara

fndan ann havf ü telâna hami olunmu idi. Lâkin hakîkat-

hâlde bâ’is-i ihtilâl olacak bir vesîle yok idi. u kadar ki ecâ

nibden ve ale’l-husûs Avusturya me’mûrlarmdan Bosna’d;

asâkir-i muntazama yaplmasn istemeyenler Bihke ahâlîsin

askerlikten tebrîd etmek ve ba’z- erâcîf iâ’asiyle me’mûrîn

ürkütmek için lâzm gelen esbâba teebbüsden hâlî deil idiler

Hâlbuki erkân- eyâlet ve ekser-i ulemâ ve vücûh-i memleke

bu bâbda müttefiku’l-kelim olduklar cihetle ahâlînin isyân

müsteb’ad idi. Asker olacak delikanllara gelince kzlarn asker
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edip devletin pek büyük ilerine yaram olan Cezzâr Ahmed Paa’nn

dahi bonak olduu ma’lûmdur. Elhâsl bonaklarn husn- ahlak ha-

sebiyle üç dört yüz seneden beri her asr ve zamânda içlerinden böyle

mehâr ve memdâh zâtler zuhûrn gelmitir. Krk elli seneden ben

sizlere bir durgunluk âriz oldu. Bunun sebebi nedir arar isek bulabi-

liriz Acebâ eski bonaklarn hüsn-i ahlâk ve sfât- sâbtes var d de

imdi buna halel mi geldi. Hayr. Bonak!ar pek yakn henehrîlenm

olduundan tavr u mizaç ve mivârlarn bilir ve pek beenir idim.

Bir seneden ziyâdedir tefti me’mâriyetiyle bu havâlîde bulunuyorum.

Bu halkn sfât- sâbite ve ahlâk- memdûhas asla bozulmam olduunu

gördüm. Müverrih olduum cihetle memleketinizin sevâlif-i ahvâlim

sizden iyi bilirim . Memuriyetim ahvâl-i memleketi tefti u tahkik demek

olduundan hasbe’l-me’mûriyye imdiki ahvâlinizi dahi pek güzel tah-

kik eyledim. Zannederim ki sizleri sizden âlâ anladm. Baka me-

muriyetle gelmi olsaydm belki bu kadar anlayamazdm Köyleriniz

da banda büyût- müteferrikadan ibâret olduu halde burada katl-

nefs ve hetk-i rz u nâmûs gibi insaniyeteyakmyacak cinâyât- cesîme

âir yerlere nisbetle yok gibidir. Yalnz uras ahâlînin hüsn-i ahlakna

delîl-i kâfî olabilir. Elhâsl sizler yine üç dört yüz sene evvelki bonak-

larn evlâd u ahfâd ve hayrü’l-haleflensiniz. Fakat tebeddül- etvâr

ve ahvâl hasebiyle her millette umâr- tabî’iyyeden olduu üzere zuhûra

gelen inklâbât- zamâniyyeden nâî burasnn dahi sûret- idare ve hey et-

müctemi’asma ba’z- tegayyürât âriz olarak îrâzesi bozulmu bir ktaba

müâbih olmutur. Lâkin yazlarna hiç halel gelmemi ve kadlar

salamdr. îrâzesi örüldüü gibi bu yine eski kitabdr. O da uferman-

âlîdir. Me’mûriyetim tamâm olmak üzeredir. Size veda’ edip gidecek

zamânm yaklat. undan pek memnun ve müftehirm k me’mûriyetmn

hitâm pek hayrl bir maslahatn mebâdî-i icrââtna tesadüf edecektir.
^

O

maslahat- hayriyye de ibu fermân- âlînin icrây-i ahkâm- munîfe-

sidir. Bu fermân- âlî sabahleyin Bosna üzerine yeni
^

domu bir gü-

ne gibidir ki ann ziyas evketlû kudretli kerametli mehâbetli velî-

ni’met-i bî-minnetîmiz pâdiâhmz Abdülaziz Han efendimiz hazret-

lerinin envâr- teveccühâtdr. In-â-Allahü’l-kerîm fermân- âlî okundu-

u gibi beni tasdik edecek ve hakknzda olan teveccühât- merahm-ayat-

hazret- zUKllâhînin derecesini anlayp kadr ü ükrünü bileceksiniz
^

Getiren zâtn ismi Sâlih olduundan annla da tefe’ül etmeliyiz Pek. ala

bilirim ki bu ide vâsta olanlar sizlerin ve evlâd u a’kaabmzm hayrl

du’âlarina mazhar olacaklardr. Ben de bu vâstalardan birisiyim. Ann

için bugün kendimi pek bahtiyar addederim .
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lan ber-vecl-i bâlâ askerlik mes’elesinden dolay Bosna’da ib

tilâl zuhûr etmi ya edecek deyû âyi’ olan erâcîfi müeyyi

oldu. Hattâ hzzârdan ba’zlarmn kalblerine halecân geld

ve bu ide dâmen der-miyân- ittihâd olan erkân- eyâletin bil

nâsye-i hâllerinde diini çkartmak niyyetiyle diçi isteyip d

geldiinde fesh-i niyyet edenlerin ahvâl-i tereddüd-itimâlin

benzer hâller görüldü ve fi’l-vâki’ bu gün Bosna için bir asr-

cedîdin fasl- mütereki olmak hasebiyle bu misillû te’essürât-

vicdâniyyenin husûlü emr- tabî’î idi. Tesâdüfât- garîbede

olarak on günden beri Saray Bosna’da havalar bozulup rûy-

semâ gayet mamûm olmu ve mizânü’l-harâre be dereceyi

kadar tenezzül etmi ve bir buçuk saat mesâfedeki dalara ka:

dümü idi. Bi-hikmetihi te’âlâ ol gün sabahleyin Brod yol

tarafndan ehire doru bulutlar syrlp hava açlmaa ve semâ
nm yüzü gülmee balam ve sanki fermân- âlînin nûrânL

yeti zulümât- sehâb akk ederek Sâlih Paa’nm çadra nüzü-

lünde hava pek ziyâde küâyi ve letâfet peydâ eylemi olduum
halkn pek çou fâl-i hayr ittihâz eylemi idi. Ben de zihinleri

küâyi ve inbisât getirecek bir hitâbet ' eylemei kurdum yâr:

bonaklara gayret verecek sözler söylemei münâsib gördüm vt

hemen çadrlarn önündeki düz ve alçak tepecik üzerine çkp
ayak üzerinde durdum. Sâlih Paa fermân- âlîyi bir atlas kese

içine koyup gösünde tutarak geldi yanmda durdu. Vâlî Pa-

a ile erkân- eyâlet ve âzây-i meclis-i kebîr dahi gelip yan-

mzda toplandlar. âir vücûh ve eimme ve hutebâ ve mu’tebe-

rân- tüccar ve esnâf dahi etrâfmzda saf saf olarak dizilip bize

nâzr ve söze mutazr oldular, ite ol vakit luzzâra hitâben

bi’l-bedâhe u nutku îrâd eyledim :

“Burada müctemi’ olan zâtler Bosna ve Hersek knasnn erkân

ü vücûh ve eraf il mu’teberân yânî eyâletin hulâsas olup kendilerine

edeceim ihtârât ve vesâyâ hep ahâliye âmil olmak üzere îrâd oluna-

caktr. Târih mutâla’a edenlerin ma’lûmudur ki Bosna’’dan pek çok büyük

zâtler çkp devlet ve millete büyük büyük hizmetler etmilerdir. Takn
vakitlere kadar her saff ve meslekte bonaklar içinde böyle mehâr zâtler

var idi. Vezîr-i a’’zamlar içinde târihçe en büyük bilinen zâtlerden

birisi ve belki birincisi Sokollu Mehmed PacCdvr. Asâr- muvaffakiy-

yetlerinden biri de sâye-i muvaffakyyet-vâye-i hazret-i pâdiâhîde u-

rada der-dest-i ta’mîr olan Viegrad köprüsüdür. Takn vahilerde zuhû
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ifâde eyleriz” demekle ana cevaben dedimki :

“imdiye kadar gör-

düüm ahvâle nazaran ben de bu veçhile honud ve müteekkir olduunuzu

anlam idim. imdiki ifâdemiz dahi an tasdik u te’yîd etmitir”.

Abdullah Efendi ile ber-vech-i bâlâ vuku’ bulan muhâve-

remiz huzzâra inbisât vermi ve bonak delikanllarnn âsâb-

hamiyyet-i askeriyyelerini harekete getirmi olduundan ite

bu evk u inbisât ile alayn hareketine emir verildi. Alayn boyu

hemen yarm saatlik bir mesâfe kadar var idi. Böyle büyük ve

pek âlâyili bir alay ile ehre girildi ve fermân- âlî hükümet

konana getirildi ve iki gün sonra yâni rebî’ülevvclm on yedinci

cumartesi günü kla-i hümâyûn pî-gâhmda vâki’ At-mcyda-

n’nda fermân- âlîVâliPaa’ya kraat ettirildi. Ber-vech-i merûh

fermân- âlînin krâati akabmda cümle huzzâra hitâben dedim

ki : “Bonaklarn ecâ'atlerinden ve dilîrliklerinden bahse hâcet göremem.

Târihler buna âhiddir ve heryerde ma’lûm ve müsellem olan mevâddandr.

Anlarn noksân yalnz ta' Umdedir. te fermân- âlî okundu. O yol da

açld. Bu gün Bosna ve Hersek için bir yeni târihdir. Ta'lîmin lüzûmu

efan ve aklen müsbet olup tecrübe dahi buna âhiddir. Burada bulu-

nanlarn ekseri askere ta'Um ü intizâmn lüzumunu ve fâidesn gerei

gibi bilir. Hele Hersek.' illerde bilmeyenler var ise pek nâdirdir. Ale'l-hu-

sûs Mostar müflisi Mustafa Efendi muhârebenin son gününe kadar

Dervi Paa hazretleriyle birlikte bulundu. Askerlik ne demektir görüp

anlad. Cihet-i er’iyyesini dahi pek âlâ bilir. steyenlere tafsîlât- kâ-

fiye verebilir". Bu hitabetimizin üzerine Mostar müflisi kelâma

âgâziie^j-j- üu «u- ji ÜJÎU4 *u v*. âyet-\ ke
:

rîmesini tefsir ve ta’lîm ü intizâmn lüzûm ve fâidesn ve asar-

fi’liyye mücerred hey’et-i ictimâ’iyyeye terettüb edip meselâ her

nevi’ süknâ ta ile aaçtan îmâl oluna-geldii hâlde bunlar bir

sûret-i mahsûsada meze ü terkîb olunmadkça kaabil-i iskân olma-

dm velhâsl muhârebe askerin m’uallem ve muntazam olmasna

mevkuf olduunu Türkçe ve Bonakça huzzâra tefhîm ü takrir

ettikten sonra Travnik müftisi Dervi Efendi hâlisâne ve dervîâ-

ne ve Saray Bosna müftisi Mustafa Efendi müniyâne ve belîga-

ane birer du’â ettiler. Anlar du’âlarm hatm ile henüz meydanda

müetemi’ olan binlerce âdemin sadây-i dilke-edây-i âmînleri

kesilmeden meydanda saf-beste-i selâm olan suvâri ve pivâdc

asâkir-i âhâne “Pâdiâhm çok yaa" deyu çardlar. Bonaklar

bir mertebe daha evk u gayrete getirdiler. Bunun üzerine Vâl
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Huzzârn ekseri lisân- türkîyi tefehhüm edemediklerinden
yek-diere suâl eder olduklar cihetle mevâlîden ve Meclis-i

kebîr-i eyâlet âzâsndan olup mukaddema erkân- eyâlet mec-
lisinde riyâset etmi olan Abdullah Efendi hâzr-cevâb bir zât

olmala bu ifâdâtmz bonak lisân üzere bülend-âvâz ile halka
tebli ettikten sonra umûm tarafndan cevâb olmak üzere :

“
Efendim . Ahâli diyor ki bitler öyle dediiniz mertebe medhe sezayz di-

yemeyiz. Fakat bizi böyle bilmi olduunuzdan dolay âmmeten teekkür

eyleriz. u kadar var ki bu îrâzenin bozulup düzelmesinde bizim medha-
limiz yok. Kusur var ise mücelliddedir ve evket-meâb efendimiz haz-

retlerine gece gündüz du’â ve teekkürler ediyoruz ki bize böyle me’mûrlar
gönderiyor ve bumaslahat- hayriyyenin böyle misli bulunmaz bir velî-ni’-

metin zamânna tesâdüf ettiinden dahi bakaca memnûn ve müftehiriz
”

deyicek herkese inbisât geldi ve kalbinde tereddüd ve halecân
olanlarn yüzleri güldü. Hele “Kusur var ise mücelliddedir” fkra-
sndan müstemi’înc dhk- zarurî ârz oldu. Türkçe bilmeyenler
dahi “J\fe dedi” deyu bilenlerden istihfâm etmee baladklarndan
Abdullah Efendi Bonakça anlara : “Sizin tarafnzdan u veçhile

cevâb verildiini Kazasker Efendi’ye söyledim” demekle huzzârn
cümlesi memnûn ve münbasit oldu. Bunun üzerine Abdullah
Efendi’ye hitâben : “Bu sözünüz pek becâdr. îrâ cümlenin ma’lû-

mudur ki Pâdiâh’imiz evketlû efendimiz gece gündüz devlet-ü millet

ve memleketin sa’âdet-i hâlini mûcib olacak esbabn istihsâl ve istihzarna

hasr- efkâr buyurup bundan gayr bir ey düünmüyorlar ve baka bir

emel ü arzular yoktur. Böyle islâhât- cedîde ve umûr- hayriyye ise

öyle bir vel î-ni’metin zamân- saltanatna yakr” dedikten sonra
yine Abdullah Efendi’ye hitâben : “Vâli Paa hazretleri bu mem-
lekette pek çok âsâr- hayriyye vücûde getirmi. Birer birer gördükçe ken-

disine teekkürden hâli olmadm. Âsâr- muvaffakyyetlerinden biri de

bu gün bize, bu fermân- âlî’yi getiren Brod caddesidir. Bunun için kendi-

sini hâssaten tebrik eylerim”dediim deVâli Paa : “Bunlar sâye-i

âhânede cümlenin inzimâm- sa’y u gayretiyle vücûde gelmi eylerdir.

Fakat böyle bir maslahat- hayriyyenin icrâs benim valiliim zamânna
tesâdüf ettiinden ben de kendimi bahtiyâr bilirim” deyu cevâb verdi.

Ba’dehû Abdullah Efendi kelâma âgâz ile : “Cümle ahâlî tarafndan

bir ey daha ifâde edeceim. Mukaddemâ u gördüünüz caddeden araba
deil bargir bile güç geçerdi. imdi pek ilek bir araba caddesidir ve bu
kadar arabalar peyda olmutur. Bunlar hep Vâli Paa hazretlerinin

eser-i himmetidir. Cümlemiz kendisinden honud olduumuzu alenen
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linde vilâyetlerden birer âzâ celb olunduu srada o dahi Bosna’-

dan celb ile urây-i devlet âzâlma ta’yîn olunmutur bu zât

mukaddemâ Bosna’da timarlu süvari alay tertîb olunduu

vakit bu alayn kaymakam olmak hasebiyle bu kerre ber-vech-i

bâlâ tekiline teebbüs olunan Bosna birinci alaynn kayma-

kamlna intilâb olunmu idi. Hemen anm riyaseti ve Mirlivâ

Almed Paa’nm nezâreti tahtnda ba’z- erkân- eyâlet ve zâ-

bitân- askeriyyeden mürekkeb bir komisyon tekil olunup pey

der-pey bu asâkir-i cedîdenin tahrîr ü tertibine me’mûr kln-

dlar. Müfetti-i askerî Mirlivâ Mustafa Paa bi’t-tesâdüf bu

esnâda Saray Bosna’da bulunmala o dahi bu bâbda bu ilere

mu’âvenet etmekte idi.

îd-'i ftrdan beri bonaklarm heveskâr olduklar yeil e-

ritli talî’ a elbiselerini Saray Bosna gönüllüleri giyip sokakta ve

mahâllât aralarnda gezerken kzlar tarafndan daha ziyâde

rabet gördüklerine mebnî Saray delikanhlarnfln askerlie

meyilleri artt ve ta’lîme o kadar haris oldular ki talî’ a taburu

neferâtmdan biri pazara yâhud dier bir mahâlle gidecek olsa

iki tarafna birer bonak nefer katlarak gidip gelinceye dek

ana refâkat eyler ayak ta’lîmi ederlerdi. Birinci ve ikinci taburun

mevcûdlar sekizer yüze iblâ olunmak için her kazadan ne

kadar asker yazlmak lâzm gelecei bi’l-hisâb baka baka pus-

. lalar yaplm idi. Saray Bosna gönüllüleri tertîbden biraz zi-

yâde zuhûr etmekle dier kazâlarmm tertibinden biraz tenzil

olunmak lâzm geldi.

Saray Bosna osmanllarm müceddeden inâ ve ihyâ etmi

olduklar bir ehirdir ki Fâtih Sultan Mehmed Hân- sânî haz-

retleri bu mevki’de bir saray yaptrm sonra etrafnda hâne ve

dükkân ve hanlar yaplarak bir ehr-i cesîm peydâ olmu binâen-

aleyh Saray- Bosna cley tesmiye edilmitir. te ol sarayn- ye-

rinde muahharan kla-i hümâyûn inâ buyrulmutur. Bu kerre

Bosna birinci alaynn birinci taburu ber-vech-i bâlâ bu klada

tekil olunmutur ve Saray Bosna sancayle îzvornik sancan-

dan yazlacak neferâtm birinci tabura kaydiyle Saray Bosna

kla-i hümâyûnunda toplanmalarna karâr verilmi ve ana

göre lâzm gelenlere bildirilmitir. Saray da ber-vech-i meruh

gönüllüler yazlmakta iken Visoka kazâsmdan altm bu kadar

nefer gelerek hemen kla-i hümâyuna idhal ile bölüklerine
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Paa ile beraber cemiyet içinden çkarak klaya girip de birer

erbet içmek ve biraz teneffüs etmek üzere erkân- eyâlet ile

âzây-i meclisi cla’vet ettim. Bizler klann meydana âzr olan

büyük kapsndan girer iken yan kapsndan bir çok halk hücûm
ederek içeride bir gürültü peyda oldu. “Bu ne” deyu sordum.
Meer askere yazlacak gönüllüler yek-diere müsâbakat ile

birbirinden daha evvel yazlmak üzere cümlesi birden içeri-

ye hücûm. etmiler. Artk erbet içmee vakit kalmad. “Hemen
bu giiniillülere elbise iksâ olunsun” dedim. Ber-mûcib-i k.arâr yeil
eritli talî’a elbiseleri çkarlp erkân- eyâlet ve a’zây- meclis

anlara birer birer iksâya müsâra’at eylediler. Akama kadar böyle

elbise iksfsiyle megul oldular. Klada bulunan talî’a taburu
dahi ibu asâkir-i cedîdcye öz birâderleri gibi mu’âvenet ederler

ve birlikte anlara tahsis olunan koulara giderler idi. Bosna
taburlar hep elâneci ve mevcûdlar tam sekizer yüzden nü-
rekkeb olaca cihetle cümlesi talî’a demek olduundan talî’a

nefcrâtiylc bu asâkir-i cedîde beyninde ol günden îtibâren

bir gay-et-i cinsiyye peydâ oldu ve bu talî’a neferâtmdan ol

gün çarya çkan neferât ile ahâlînin mu’âmelesi derhâl bir baka
ekle girdi. Asker ve ahâlî beyninde bir râbta-i üns ü uhuvvet
peydâ oluverdi. öyle ki ol gün yek-diere olan mu’âraele-i ne-

vâzikârâneleri mu’âyedeye benzerdi. Ol gün bonaklar birden-

bire askerlie ol kadar hâhi-ger ve harîs oldular ki gönüllüler

fart- izdiham ile yek-dieri çineyerek klaya girerlerdi. Erâf-
beldeden ba’z- zevat: olunu yazdrmak için hânesinde ve so-

kakta ararken olunun kendiliinden gelip elbise giymi ol-

duunu sonradan haber alrd. Bu veçhile üç karnda gelip

yek-clierinden bî-haber olarak yazlmlar. Sonradan pederi

gelip birini çkarmak istedi. Hâlbuki, oullarnn hiç birisi el-

biseyi çkarmak istemediinden erkân- eyâlet vâstasiyle iknâ’

olunarak kur’a ile içlerinden birisi çkarld. Nüfûs defterleri

yolunda deil esnân nasl tefrik edilecek kur’a nasl çekilecek

deyu Dâr- ûrâ’ca telâ edilir ve, erkân- eyâlet ve vücûh- mem-
leket ma’rifetiyle asker alnacak olursa araya hâtr girer bir takm
fukara m-adûr olur deyu îtirâz olunur ve bizden sorulur idi. Biz ise

böyle gönüllü çkarmak için tersine kur’a çekmee mecbür olduk.

Erkân- eyâletten ve Travnik hânedân- kadîminden Tez-
kircci-zâde Dervi Bey ki muahharan ûrây- devlet’in tekî-



75TEZÂKIR-1 CEVDET

mu ve onbalar dahi böyle mahlût olarak tertîb ü ta’yîn k-

lnmtr.
Zâbitânm rütbe ve ma’âlar fermân yâ buyruldular

târihlerinden itibâr oluna-gelmi ise de Bosna askerinin bir

def’alk olmak üzere bu husûsda müstesnâ tutulmalar lâzime-i

hâl ü maslahattan görülerek vâki’ olan arz u inhây-i dâ’iyânem

üzerine ihsân buyrulan müsâ’ade-i aliyye mûcibince ber-vech-i

bâlâ gerek yerlilerden intihâb klman ve gerek asâkir-i nizâmiyye

taburlarndan nakl olunan zâbitânm rütbe ve ma’â ve ta’yînât

hep inhây-i âcizî târihinden itibâr klnm ve nizâmiye tabur-

larndan nakl olunan zâbitân hep terfî’-i rütbe ile alnmtr.

Binâen-aleyh nizâmiye taburlar zâbitâm Bosna taburlarna

geçmek heves ve ârzûsunda bulunduklar cihetle içlerinden en

güzideleri alnm ve bunlarn intihâbma fevka’l-âde itinâ o-

lunmutur. Evvel be-evvel birinci ve ikinci taburlar tekil olu-

nup da ba’dehû üçüncü taburun tekiline teebbüs olunmak

karâr-gîr olmu ise de Bosna tarafndaki askerlik hevesi Hersek

tarafna dahi sirâyet etmekle hemen Hersek ve Yenipazar san-

caklar efrâdmdan dahi üçüncü taburun tekiline ve imdilik

üç bölüünün Mostar’da ve dier bölüklerinin Siyeniça ve Ye-

nipazar kasabalarnda toplanmalarna karâr verildi ve birinci

ve ikinci taburlarn esliha ve elbise ve sâireleri pey der-pey Se-

lanik tarîkiyle gelmekte olduundan ibu üçüncü tabur için

dahi bakaca esliha ve elbise ve levâzmât- âire gönderilmesi

için Fuad Paa’ya telgraf çekildi ve bu taburun dahi cüz’-i tâm

zâbitâniyle sa-kolaas nizâmiye taburlarndan alnp sol-kol-

aalma Istolça hânedanmdan ve Rdvan Begoviç neslinden

Hüseyin Bey-zâde Mehmed Bey intihâb olundu ve nizâmiye

taburlar mülâzim-i sânîlerinin en müste’idlerinden biri ve bir

mektebden muhrec bir efendi mülâzim-i evvellik ile ve mu’allem

çavulardan iki neferi mülâzim-i sânîlik ile ve hayli mu’allem on-

balar çavulukla alnd. âir mülâzimler ile çavular dahi

Hersek ve Yenipazar sancaklarnn beylerinden ve vücûh-zâde-

lerinden intihâb klnd. Bu sûrede tensîkaat- askeriyye ma’a

Hersek Bosna, eyâletinin her tarafna ta’mîm edilmi oldu. Fakat

Karada üzerinde bulunan kazâlar müstesnâ tutuldu. öyle ki :

Trebin nehri hüdûd ittihâz olunarak Trebin kazâsmn Karada

cihetinde kalan nâhiyeleri ile Bileke ve Gaçka ve Nikik ve Ko-

m
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yerletirilmitir. Saray’n böyle askerlie fevka’l-âcle meyli i;

vornik sancanda ayi’ olucak orada bu hâhi ve ârzû uyar

m ve her kazann askeri takm takm olarak bayraklar küâ
ile davullar çalarak birbiriyle yar edercesine kemâl-i müsarâd

ile Saray’a doru gelmee baladlar. Srebreniça kaymakan

Süleyman Bey pek ehliyetli ve mukdim bir zât olup heme

Srebreniça kazâs askerini cem’ ile sair kazalardan evvel Saray’

vusûl buldu ve evvelce haber alnma a hâric-i ehirden isti!

bâl ile kla-i hümâyûna getirildi.

Bcr-vech-i bâlâ Bosna birinci alaynn kaymakamln
Travnik’li Dervi Bey intihâb olunduu gibi alay eminliine dal

Abdullah Efendi’nin olu ve zabtiye alay kâtibi smet Bey ir

tihâb ve Saray Bosna viicûhundan Bakroviç Melmed Aa-zâd

brâhimAa sancakdar ta’yîn olundu. Miralaylna dahi Üçüne

ordu-y hümâyûn ümerâsndan Miralay Ali Bey me’mûr bu}

rulmu olmala ann vürduna kadar alayn tekilâtnda Bosna

da bulunan ümerây-i askeriyye istihdâm klnmtr ve birine

taburla berâber ikinci taburun tekili dahi mukarrer bulunmu

tur ve buna dahi Travni'k kasabas merkez ittihâz olunmu v

bu tabura kayd olunacak neferâtm Travnik klasnda toplar

malar karâr altna alnmtr ve ibu taburlarn cüz’-i tâm zâ

bitân ile sa-kolaalar hep nizâmiye taburlarndan alnmt
ve birinci taburun sol-kolaalna Tuzla’l Mahmud Paa hafîc

Mehmed Bey ve tabur imamlna Saray’l Mustafa Aa-zâd

Hac Hüseyin Efendi ve ikinci taburun sol-kolaalna erkân-

eyâletten ve livây-i Bihke meclis âzâsmdan Haan Bey-zâd

Rüstem Bey ve tabur imamlna Travnik’li Abdullah Efen

di-zâde Hâfz Salih Efendi ta’yîn olunmutur. Mülâzimleri:

yerli bey-zâdelerinden intihâbma ruhsat verilmi ise de içlerind

kendilerine hocalk ve ustalk edecek mu’allem zâbitlerin bu

lunmas lâzime-i hâlden görülmesiyle Mekteb-i harbiyye’de

muhrec olup Bosna’da bulunan mülâzim-i sânîlerden ikisi mü

lâzim-i evvellik ile ve Bosna’da bulunan nizâmiye taburlarn:

en müste’id ba-çavularndan dört neferi mülâzim-i sânîlik il

bölüklere alnp dier mülâzimler Saray Bosna ve zvornik il

Travnik ve Banyaluka ve Bihke sancaklarnn bey-zâdelerinde:

intihâb edilmitir. Çavularn yars nizâmiye taburlarnn mu
'allem onbalarndan ve yars vücûh-zâdelerden intihâb olun
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sanca henüz gelmediinden ann resm-i tesliminde bulunmak

üzere bir müddet Saray Bosna’da tevakkufa mecbûr oldum.

Sebeb-i teahhur bu imi ki Fuad Paa her eyde ihtirâ’ sever

bir zât olduundan Bosna alaylar için bir yeni alay sanca

iltirâ’edip Sultan Abdülâziz Han hazretlerine arz ettikte karîn-

tahsîn-i âlî buyrularak hep alay sancaklarnn bu ekle konulma-

sn ve ilk def’a yaplm olan sancan hassa birinci alayna iti-

iyle Bosna birinci alay için dier sancan yaptrlmasn emr ü

ferman buyurmala tekrar sancan imâl ve irsâline dek bir

ay kadar vakit geçmitir. Bu müddet zarfnda ben dahi Sa-

ray Bosna klasndaki asâkir-i cedîdenin emr-i ta’lîmine itinâ

ettim ve müfredât- talîmi sonradan tahsil etmek üzere imdilik

alay sancann resm-i tesliminde bir resm-i geçid icra edebilecek

kadar talîm olunmalarna hasr- nazar ederek klada bulunan

talî’a taburunu bunlara ta’lîmci ettim. Talî’a taburu zâbitân ve

neferât bunlar ale’d-devâm talîme baladlar. Bonaklar dahi

talîme o kadar haris ve münhemik oldular ki gündüzün tali-

mine kanâ’at etmeyip geceleri dahi kla derûnunda talîm ile

megul oldular ve bir ay zarfnda bir resm-i geçid icrâ edebi-

lecek kadar talîm örendiler.

Ber-vech-i merûh Bosna birinci alay için tarz- nevin üzere

yaplm olan sancak- hümâyûn hassa birinci alayna ihsan

buyrulmu idüinden tekrâr bu tarz- bihîn üzere Bosna alay

için yaplan sanca- hümâyûn Bosna alay birinci taburuna

binba nasb u ta’yîn buyrulmu olan Ebûzer Aa ile irsal buy-

rulmu olduundan evâst- rebî’ülâhirde Saray Bosna’ya vusûl

buldu. Bu sancak- hümâyûn Bosna’ya birinci yâdigâr- hazret-i

zll-ullahî olduundan resm-i teslimini alâyili bir surette icrâ

etmek muvâfk- hâl ü maslahat görüldü. Saray Bosna da bu-

lunan lâtin taifesi fratoru yân reis-i rûhânîsi olan ve meclis-i

kebîr-i eyâlet âzâsmdan bulunan Fra' Gurgo Maretiç bu kerre

Bosna asâkir-i nizâmiyyesi hakknda bonak lisân üzere bir

güzel manzûme-i tevîkyye yapt ki msra be-msra Türkçe

tercümesi bu mahâlde tahrîr olunmak münasib görülmütür.

Bosna birinci alaynn sanca hakknda Bonakça yapl-

m olan manzûmenin tecümesi:

%
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la,
5
in ve Gusinyc kazalar kur’a dâirelerinden hâriç brakld ve

buralarda sakat ve all olmyanlarn kaiTesi asker itibar- olunarak

münâvebe ile talîm ve istihdam olunmak üzere koloni militer

usûlünde bir nevi’ asker tertibine karâr verildi ve bu üç tabu-

run bu sene tamamen gönüllülerden tekil olunabilecei an-

lald. Sene-i âtiyede ise kur’a keide olunmas umûr- tabî’iyye-

den görüldü vc bu sene bir dcf’alk olmak üzere yerli beylerinden

ve aalarnda zabitler intihâb olunduysa da bundan sonra terfî’-i

rütbe kanun-nâmesine tevlîk- mu’âmele olunaca cümlesine

tefhim edildi.

Mukaddema Liyubuka hazâsndan icra olunan islahâttan

dolay AvusturyalIlar pek ziyâde tas’îbât gösterip hattâ Hâfz

Bey’i talt- muhakemeye aldrmlar idi. Ba’dehû hlivne ka-

zasna muzâf Grahova nâhiyesinde vâki’ dört karye ahâlîsi

Avusturya pasaportu alarak hükûmet-i mahâlliyyeye kar dur-

maa baladklarndan slâhatt lâzimeye ibtidâr olundukta

Avusturya’llar tarafndan miikilât gösterilmi iken bu esnâda

nâhiye-i merkuumenin islâhâtma teebbüs olundukta Avusturya

tarafndan bir ses çkarlmad ve Avusturya politikasnca te-

beddülat-! azîme görüldü. Bu cihetle nâhiye-i mezbûrece is-

lâhât- lâzime icrâ edildi. Sonradan anlald 1u Avusturya dev-

leti hüdûd üzerindeki ilerinden dolay icrâât- teftîiyyeden ikâ-

yet eylemi Hâriciye nâzn Âlî Paa dahi ana cevaben gayet

iddetli bir takrir vermi. Bunamebnî Avusturya’lkr tahvîl-i

hâl ü hareket etmiler. Yalnz bu himmeti için Âlî Paa’nm her

kusûrunu afv ederim.

Hersek sancann neferât Mostar’da ictimâ’a balamakla

üçüncü tabur binbalna ta’yîn olunan Hüseyin Aa Mostar’a

gönderildii gibi sa-kolaalna ta’yîn olunan Mustafa Efendi

dahi ibtidâ Viegrad kazasnn askerini toplayp da Siyeniça’ya

götürmek ve Yenipazar sanca bölüklerini tekil etmek üzere

ol tarafa gönderildi. Hâlbuki Viegrad kazâs efrâd toplanp

kendi kendilerine Siyeniça’ya gidivermi olduklarndan o dahi

arkalarndan gitmi ve Yenipazar cihetinin efrâd dahi Yeni-

pazar kasabasnda toplanmak üzere bulunmutur.

.

Ber-vech-i bâlâ Sâlih Paa ile fermân- âlî gelip krâat ve

birinci tabur tekil olunduktan sonra hemen Travik’e gide-

rek orada dahi ikinci taburu kiiâd etmek isterdim. Fakat alay
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nip de bonaklarm en ziyâde hazz ettikleri bir destan var imi ki

Hekim-olu Ali Paa’nn Nemçe seferlerinde vâki’ olan muzaffe-

riyetlerine dâir imi. Fuad Aa iki gün zarfnda bu makamdan

ol manzûmeye beste yapp bir güzel mar tertîb ve muzka nefe-

râtma mek u ta’lîm eyledi ki muzika ile çalnr iken nakaratm

hep muzika neferât bir azdan okurlar idi. Hâricde kimesne

buna vâkf olmadktan baka Bosna asâkirinin öyle resm-i geçd

icrâ edebilecek kadar ta’lîm olunmu olduklar hâricde bilinmez

belki söylense inanlmaz idi.

Rebî’ülâhirin yirminci çaramba günüVâli Paa ve Livâ

Paalar ve âir me’mûrîn ve bendegân ve dâ’iyân hep üniforma-

laryla hükümet konana gelip tertîb olunan alayda cümlemiz

piyâde olarak ve Sâlih Paa alay sancam birboça içinde bu-

lunduu hâlde elinde tutarak kla -i hümâyûn pî-gâhmda mukad-

demi fermân- âlînin krâat olunduu At-meydan nâm meydân-

vâsi’ a götürüldü. Klann bu meydana nâzrolan büyük kapsna

karîb mahâlle varld. Klada bulunan talî’a taburlarndan birer

mkdâr asâkir-i âhâne meydann iki tarafnda saf-beste-i selârn ve

meydann her taraf müzdehem-gâh- enam olduu hâlde temââ

için meydana nâzr olan hanelere kadnlar toplanm ve damlarn

üzeri seyirci kzlar ile çiçek baçeleri gibi donanm idi. Sâlih Paa

klann zikr olunan kapsndan içeri girip sanca- hümâyûnu

direine rabt ile çkaca srada Bosna birinci taburunun evvelce

yazlp da oldukça ta’lîm örenmi olan efrâd tüfenk der-dest ve

henüz yazlmayp da yalnz ayak ta’lîmini belleyebilmi olanlar

dahi geriden tüfenksiz olduklar hâlde klann yan kapsndan

çkarak kol hey’ etiyle dolap meydana gelirken önlerinde muzika

dahi ber-vech-i merûh Fuad Aa’nm manzûme-i mezkûreye

mar yolunda rabt- nota-i terik eylemi olduu makam ile

terennüm-sâz ve muzikaclarm cümlesi bir azdan haydi haydi

sancak altna demek olan nakaratm bonak lisân üzere bülend

âvâz ile okuyup meydana velvele-endâz olucak ehl-i temââya

hayret geldi. Herkes ban çevirip muzikaclara nigerân oldu.

Asâkir-i cedide kemâl-i intizâm ile meydann ilerisine, doru

gidiyordu. Halk anlar bizim eski talî’a taburu zannediyordu.

Fakat zâbitân içinde uzaktan birinci Bosna alay kaymakam

olan Travnik’li Dervi Bey ile dier bey-zâde ve vücûh-zâdelern

görülmesi ehl-i temââya übhe verdi. Etrafmzdaki beyler ve
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Güne çkp ziyalar parlad

Bosna’ya Iiükâr tebessüm eyledi

Fermân- âlî-ânn gönderdi

Nev-civânlan askere istedi

Haydi haydi gelin sancak altna

Sanca- hümâyûn kanadn açt

Bonaklar uykudan uyandrd

hsan ve irâde-i seniyyeye

Hemen herkes koup imtisal etti

Haydi haydi gelin yüz aartmaa

Milletin hülâsa-i iftihar

Ya'nî ki eski ahin yavrular

Uçup geldiler Hünkâr hizmetine

Tecdîd etttiler sadâkatlerini

Haydi haydi dîn ü vatan uruna

Yazlp oldu hâzr u âmâde

Yeni asker ceng ü harbe gitmee.

Sultan Abdülaziz Han uruna
Vatan dümandan muhiifaza etmee

Haydi haydi atee ve cenge

Haydindin haydindin gazi yiitler

Süvariler ile piyâdeler

Yüreinde ecâ’at kan olan

Hiç bir yana eylemez atf- nazar

Haydi haydi bakmaynz geriye

PâdiaKn nazar yoldanz
Hüsn-i tâli'de karndanz
Nev-civânlar yiitler pehlivanlar

Pâdiâhla sadâkat pâdâmz
Haydi haydi durun arslanlar gibi

Bu manzûmeyi muzika yüzbas Fuad Aa’ya verdim ve
buna bonak havalarna muvâfk bir beste yaplp da sancan
resm-i teslimi günü muzika ile okutturulmasn recâ ettim. Fuad
Aa müste’id bir zât idi. Bosna kahvehânelerinde saz ile söyle-
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kol hey’etine girdi ve önümüzden geçerek bir güzel resm-i geçid

icra etti ve geldikleri yoldan avdet ile kla derûnuna girdiler

ve tabur olup durdu. Yine üç kerre
“Pâdiâhm çok yaa” deyu

çardlar. Ba’dehû alay sancan kla kaps önüne rekz et-

tiler ve kendilerinden nöbetçi koydular. Akama kadar sanca-

hümâyûnu hemehrilerine ziyâret ettirdiler. Bütün ahâlî takm

takm sanca ziyârete gelip gittikleri cihetle ol gün klann

önü metâf- ehl-i temââ oldu ve delikanllar ile kzlar akla

bedel bu temââ ile megul olup kald. Düvel-i mütehâbbe kon-

soloslar dahi alayn temââsma çkm olduklarndan
,

resm-i

geçid icrâsmdan sonra gelip tebrik eylediler ve Avrupa’da n-

zâm- askerî îcâd olunal bir ay zarfnda resm-i geçid icrâ etmi

bir asker görülmemi ve iidilmemi olduunu makaam- tahsîn

ve te’accübde söylediler. Mukaddemâ vuku’ bulan inhây-i dâ i-

yânem üzerine Bosna eyâletinin erkân ve vücûh u erâfna ih-

sân buyrulmu olan nianlar ve rütbe rüûs- hümâyûnlar bu

esnâda vusûl bularak sâhiblerine tevzi’ ve îsâl edildi.
^

Geçen sene Mostar’da iken silâhorân götürmek me’mûri-

yeti ile Dersaâdet’e gönderilmi olan Binba Hilmi Bey’i Fuad

Paa sadâret yâverliiyle yanna alm idi. Bu esnâda hulûsa

ve ba’z- husûsâta dâir taraf- dâ’iyâneme bir mektûb gönder-

mekle ana cevâben yazlm olan tahrîrât- senâ-verî ahvâl-i

hâzrann îzâhna medâr olacandan bir sûreti zîrde dere ü

îrâd olunmak münâsib görüldü.

Yâver-i sadr- âlî Binba Hilmi Bey’e

Bu kene bekaay- teveccüh ve müvâlât- kirâmîlerini müsbit bir kt’a

kerem-nâme-i vefâ-i’âtileri alnd ve kemâl-i fahr ü mesâr ile kraat

olundu. Sadrâzam efendimizin yaverlii erefine nâliyyet-i behiyyele-

rinden dolay ne derecelerde memnün olduumu taltif edemem. Devlet-

aliyye’de imdi müârün-ileyh efendimizin hizmet-i mahsûsalanndan

mükemmel bir mekteb yoktur. Vaktiyle ben de bu mektebde bulunup ha-

lîfe çkdm. Vâk’â Unvanm yâoer deil idi. Lâkin ma’nen sizin bulun-

duunuz hizmet-i mahsûsada bulundum ve bu tarik ile kesb- terbiye

eyledim ve elhamdülillah feyz aldm. Z^- hamiyyet-simâtmzm dahi

bu yolda feyz-yâh olmanz eltâf- ilâhiyyeden mes’ûldur. Bu tarafn ah-

vâline gelince Bosna imdi bildiiniz Bosna deildir. Bilirsiniz, ki Her-

sek’e muvâsalet-i dâ’iyânemde ibtidâ teebbüs olunan icrââttan biri tahrîr-

Tczâkir~i Cevdet, S
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aalardan bâzlar Bonakça : “Bu tabur bizim yeni asker” deyip d

erleri :
“ Yok canm bunlar mu’ allem asker”der ve dier biri : “Pek i

ammâ bizim zabitler kumanda ediyor görmiyor musun” deyu ceve

verir idi. Anlar birbiriyle böyle söyleirler iken asker kol k

olarak meydann öteki ucuna vard ve kol hey’etinde bu’d- tâ

ile durdu. Kaymakam Dervi Bey tarafndan olunan kumanc

üzerine hemen saff- harb oluverdi. Ben de yanlndakilere : “Bc

naklar ile Bosna'nn birinci taburunu görünüz,. Bir aykk ta'lîmleri

temasâ ediniz” dedim. Cümlesine o kadar hayret elverdi ki ba 2

vücûh ve erafn gözlerinden sakallarna katarât- ek-i â
dökülür ve yüzlerinde âsâr- te’acciib ve te’essür görülür idi. I

srada Dervi Bey ile dier zâbitân taburdan ayrlp ilerledil

ve yanmza geldiler. Sanca- hümâyûnun direini Vali Pa;

tutuyordu. Ben de sanca tutup : “Gazi bonaklar ite Bos.

birinci alaynn sanca budr. Bu sanca- hümâyûn evketin Pâdiâh

mazn Bosna'ya birinci bergüzândr. Bu da birinci alay için bir büy.

mefharettir. Bunun ân u nâmûsunu muhafaza etmek cümle bonakla

farîza-i zimmettir. Henüz alaymz tamâm olmad. Buna alay nâm:

olarak birinci tabura teslim ediyorum. Ey birinci taburun zabtan

efrad âferîn size ki u meydanda fermân- âlî okunal henüz otuz

kadar gün oldu. Bu müddet-i kal île zarfnda bi z-zat alay sanca

tesellim edebilecek kadar mu'allem oldunuz. Vâkiâ gece gündüz teri

hâb u râhat ile zahmet çektiniz. Lâkin nâm u ân oldnz. Bundan son

dahi dier arkadalarnz^ ile birlikte bu sanca- hümayunun an u n

mâsunu muhafaza edeceinize übhe etmem. Bunun namûsu Padiah

mzm ve devlet ü milletimizin ân u namusudur ki bugün siz ann m

hâfazasna müte’ahhid bulunuyorsunuz. Fakat bu sanca- hümâyû

muhafazadan ne ma'nâ anlyorsunuz. Üzerine toz konmasn deyumahj

bir yerde tutmak m. Hayr öyle deil. Poz toprak kurunyaras ar.

nâmûsuna halel getirmez- Belki kurun dâneleriyle delik deik olsa ân

erefi artar. Bunun nâmûsu ancak düman önünde ser-fürû etmek

bozulur. Sizler bunun için canfedâ edeceksiniz. te Pâdiâh'm emânet1

alnz” diyerek sanca zâbitân- mûmâ-ileylime verdim. Bos

taburlar için dahi bakaca birer küçük sancak gönderilir

olduundan bu srada birinci taburun sancan dahi binba:

lan Ebûzer Aa’ya teslim eyledim. Derhâl birinci tburun im

m du’â ve asâkir-i cedide üç kerre “Padiah'm çokyaa deyu ni<

ettikten sonra kaleden yirmi bir pâre top atld. Ba’delû asker yu
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rebî’ülahirin yirmi beinci pazartesi günü kla-i hümâyûna gi-

dip ikinci tabura ihsân buyrulmu olan sanca dahi Mirlivâ

Ahmed Paa yediyle Saray’da icrâ olunan usûl üzere ikinci ta-

bura meisûb olan asâkir-i cedîdeye teslim ettik.

Travnik’de bir garîb hâle tesadüf ettik. öyle ki her yerde

olduu gibi burada dahi klada müctemi’ olan asâkr- ced-

deye nizâm veçhile ta’yînât verilip hâlbuki etrâfdaki da köyleri

ahâlîsi öteden beri kukuruz ekmei yemee me’lûf olarak bu-

day ekmeine çörek nazariyle bakmakta olduklarndan bu kerre

klaya gelen dal referât âlâ budaydan ma’mûl asker ekme-

ini iki lokma edip yuttuklar gibi aç kalyorlarm. Zabitler

gelip haber verdiler. Dallar için baka ve âirleri için^baka

tartda ekmek yaptrmak ise usûl ve nizâmâta uymyacamdan

haftada iki gün bunlara kukuruz ekmei yedirerek bi’t-tedrîc

buday ekmeine altrlmalar için ümerâ ve zâbtâna emir

verildi.

Mukaddema bir defâ Bosna eyâletinde tahrîr-i nüfûs olun-

mu ise [de] yolunda yazlmam ve sonra da vuku’ât yürütül-

memi olduundan nüfûs defterleri yok hükmünde olarak mü-

ceddeden tahrîr-i nüfûsa ihtiyâç görülmü idi. Hâlbuki müs-

tekillen me’mûrlar ta’yîniyle tahrîr-i nüfûsa kyâm olunsa ma-

sârif-i külliyyeye muhtaç olduuna mebn me mûrm-i mahal-

liyye tevik olunarak ve ba’z- zâbitân- askeriyyeye dahi mu’â-

venet ettirilerek ehven sûrede tahrîr-i nüfûsa mübâeret etti-

rilmi idi. Bu esnada her taraftan vârid olan nüfûs defterlerinin

birer nüshas Defter-i hâkaanî’de hfz ettirilmek üzere BabI-

âli’ye takdim olunmakta bulunmutur.

Gerek Saray Bosna klasnda ve gerek Travnik klasnda

birer büyücek oda mekteb ittihaz olunarak her gün bir iki saat

kadar asâkir-i cedîdeyi okutup yazdrmak için lâzm gelenlere

emirler verilmitir. Birinci alay miralay Ali Bey dahi bu bâbda

ikdam etmekle bu iki kla bonâklara birer güzel mekteb ol-

mutur. Bosna taburlarnn mevcûdu tam tertîb olup bonaklar

dahi yeni asker olduklarndan daima bede birinin slada bu-

lunmalarna ruhsat verilmesi usûl ittihâz olunmu ise de sra-

siyle slaya me’zûn olanlarn kimi hiç gitmez ve kimi gitse müd-

det-i me’zûniyyetlerinin hitâmndan evvel avdet eder oldukla-

rina mebnî kendilerinden lede’s-suâl ta’lîm ve te allümden ve
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nüfus maddesi olarak buna mübâeret olundukta Bosna ve Hersek’’den

ker alnacak imi vâdîsinde zuhura gelen havâidisi basdrmak için epeç

sarf- efkâr etmi idik. imdi Bosna’da açlan iki tabur için pey der-f.

asker tahrîr olunmaktadr ve evvelceyazlm olan neferâta tüfenk ta’lî

ettirilmee baland. Sancaklar beyninde rû-nümâ olan rekaabet iktizâsn

Hersek ve ma’a Talca Yenipazar sancaklar halknn askerlie rû-nur

olan rabet-i umûmiyyeleri üçüncü taburun küâdna dahi bizleri mecb

etmekle elbise ve sâirelerinin irsâli husûsu makaam- kaim-mekaamî-i st

askerîye inhâ olundu. imdi vaktiyleyetimez ise buraca sknt çekilm

hâtras hâtr-hrâ olmaktadr. Ma’lûm- âlînizdir ki silâhorânn Mo
tar’dan zât-i vâlâlarma teslim ve ihrâc olunduu gün herkesin nâsiyt

hâlinde melûd olan te’essürât- vicdâniyyeye bakp Hafz Beyefendi “

B

gün Bosna ve Hersek’in mukaddeme-i saâdet-i hâli olacak gibi görünüy

bunu bir târih ittihâz etmelidir” demi idi. Fi’l-vâki’ öyle oldu, fy
andan sonra ibu lanzîm-i asker maddesine sarf- efkâr olunarak nih,

yet u günün hâlini intâc eyledi. Asâkir-i nizâmiyyeye kec nazarla bak
bonaklann indinde imdi askerlikten mu’azzez ve muhterem bir ey yo,

tur. /fât-i âhâne’nin te’sîr-i nilfûz ve ikbâl ü iclâli keyfiyetini gel

de burada temââ etmeli. Sadrâzam efendimizin tâli’ -i mes’adet-metâli’

hidîvîlerinde fevka’l-âde iler görülmek vardr. Bosna askerlii da,

anlarn mücerreb olan âsâr- muvaffakiyyet-i aliyyelerinden olduum
bahs ü itibâh olunamaz. Birinci taburun merkezi Saray Bosna oh

ikmâli kuvve-i karîbeye geldi. Üçüncü taburun dahi ba’z- mevâki’im

asâkir-i cedide toplanmaa balad. kinci taburun ikmâli için u gü
lerde Travnik’e azimet ve in-â-Allah yakn vakitte bu dahi ikmâl olu

duu gibi Tuna tarîkiyle Dersaâdet’e avdet üzereyim. Karîben hüsn

mülâkaat ile karîrü’l-ayn olma eltâf- ilâhiyyeden ümîd eylerim. H
hâlde bekaay- hüsn-i teveccüh ve müvâlât- behiyyeleri ehass- âmâl-

senâ-verîdir efendim.

Ber-minvâl-i merûh alay sancann resm-i teslimi icr

olunduktan sonra Saray Bosna’da artk iimiz kalmadnda:
Mirlivâ Sâlih Paa Selânik tarîkyla Dersaâdet’e gitmek v
esnây-i râhda üçüncü taburun Siyeniça’da ve Yenipazar’d

toplanmak üzere bulunan bölüklerini mu’âyene etmek üzer

ol tarafa gönderildi. Biz dahi ikinci taburun tekilâtn ikmâ

etmek üzere rebî’ülâhirin yirmi birinci günü Mirlivâ Ahme
Paa’y istishâb ile Saray Bosna’dan çkp Travnik’e gittik v
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den ve kullarmdan ve re’aydndan ve cümle memleketim halkndan ki-

mesne mezbûrlara dahi ü ta’arruz edüp incitmeye kendülerine ve canlarna

ve mallarna ve kiliselerine dahi yabandan hassa memleketimize adem

gelürlerse ulüvv-i inayetimden yemîn-i mugallaz ederin ki yeri ve göü

yaradan Perverdigâr hakkyçün ve yedi Mushaf ve ulu peygamberler

içün ve yüz yirmi dört bin peygamberler hakkyçün ve kuandm

kiline içün bu yazlanlara hiç bir ferd muhâlefet itmiye mâdârn ki

bunlar benim hidmetime ve emrime mutf olalar. Tahrirenfî mays sene

selâse ve sittîn ve seb’a mi’ e.

Bosna’da icra olunan tensîkaat- askeriyyeye mükâfat olmak

üzere bu esnada taraf- padiahden da ilerine ikinci rütbeden

bir kt’a niân- osmânî ihsân buyrulmutur ve ol vakit tarîk-

ilm'yye ashabndan henüz k'mesneye niân- osmânî verilme-

mi olduu cihetle fevka’l-âde bir eser-i taltif ve iltifat ad-

dedimitir.

kinci taburun Travnik klasndaki mevcûdu iki yiiz bu

kadar nefer olup ancak Banyaluka’da müetemi’ olan yüz bu

kadar nefer dahi Banyaluka hânedânmdan Fehim Bey refa-

katiyle Travn'k’e gelmok üzere bulunmulardr. Bihke sanca

neferâtna gelince erkân- vilâyetten olup ikinci tabur sol-kola-

alna intftâb edilmi olan Riistem Bey ile erkân- vilâyetten

ve Kulen-zâdelerden ve Novosel kazâs hanedanndan mehûr

Kad Bey mukaddemce Bihke’ye gönderilmi idi. Bihke’de dier

vücûh ve erâf ile bi’l-ietima’ tertb-i asker hususunda lede’l-is-

tiâre Bihke sancann beri taraflardaki kazalarndan asker

cemi i 11. emr-i sehl görüp 1

i

'Amvu kenar halk ale l-husus Sazn ka~

zâs ahâlîsi pek vahî olduklar cihetle anlardan endîe-nâk olarak ya

Kazasker Efendi’nin bi’z-zât Bihke’ye gelmesi yahud Abdullah Efendi -

yi göndermesi lâzmdr” deyu Saray Bosna’ya beyân- hâl
,
et-

miler idi. Bu esnâda biz dahi Travnik’e azimet etm’ id k ve

fermân- âlînin bir sûreti leff olunarak bu bâbda tevîkaat hâvî

bir kt’a tahrîrât göndermi idik. Travnik’de be-alt gün ikaa-

metten sonra oradan hareket ile beinci gün yânî cumâdel’ûlânm

Vînr.i günü Bihke’ye vâsl olduk ve Bihke klasnda tertîbden

fazla neferât bulduk ve lede’t-tahkîk örendik ki serhadlilerde me -

mûlün hilâf bir hâl ve hareket görülmü. öyle ki Bosna’da fer-

mân- âlî krâatinde bulunan erkân- eyâlet Bihke’ye avdet ve di-
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okuyup yazmaktan geri kalmak istemediklerini beyân etmi-

lerdir. Dersaâdet’e avdetimden sonra bu klalara pek Çok eczâ

ve resâil gönderip bonaklar okuyup yazmaa tevikten hâli

olmadm ve bir kaç sene sonra lede’t-tahkîk Bosna taburlarna

girip çkan neferât içinde altda beinin az-çok okuyup yazmak

örendikleri resîde-i gû-i ibtihâcmz olmutur. Zabit olan

beyler ise ekseriyâ okur-yazar ve miistei’d zâtlar oldüklar cihetle

ta’lîm ü te’allüme ve fünûn- askeriyye tahsiline fevka’l-âde

sa’y ü ihtimam ederek az vakit zarfnda içlerinden pek güzel

zâbitân ve ümerây-i askeriyye yetimitir. Taburlardan alnan
mu’allem zâbitân ise hep güzide âdemler olduklarndan Bosna
taburlar fevka’l-âde muntazam bir hâle girmitir. Bir müddet
sonra Sultan Abdülaziz Han hazretleri Bosna askerini görmek
istedi. Birinci alayn birinci taburu Dersaâdet’e getirildi. Be
aydan ziyâde Takla’da ikaame edildi. Jurnallerinde hiç vu-

ku’ât olmad hâlde Bosna’ya gittiler. Asâkir-i nizâmiyye îcâd

olunal bir tabur be ay kadar bir mahâlde ikaamet edip de bir

neferinden bir güne vuk’uât görülmemek mesbuk bi’l-misl . ol-

madna binâen ümerây-i askeriyye ma’a’l-istirâb tahsîn etti-

ler. Ba’dehû Bosna taburlarndan dier biri dahi Dersaâdet’e

getirildi. O dahi dört ay kadar durup kezâlik bilâ-vuku’ât av-

det eylemitir. Biz yine mâ nahnü fiilim ‘ze gelelim :

Fâtih Sultan Mehmed Han hazretleri tarafmdan Bosna
râhiblerine bir kt’a hatt- hümâyûn ihân olunmu ve bu hatt-

hümâyûn hâlâ Bosna lâtin râhibleri yedinde mahfûz bulunmu-
tur. Bu kerre Bosna’da tensîkaat- askeriyye ve islâhât- mülkiyye

icrâ ile Bosna eyâleti bir yeni tavr u hâle girmi olduundan
anlar dahi bu muafiyetlerinin tecdidine dâir bir kt’a fermân-
âlî istid’â. ettiklerinden keyfiyet Bâbâlî’ye nhâ klnmtr.
Ftâih tarafmdan verilmi olan mezkûr hatt- hümâyûnun su-

reti ber-vech-i âti ayniyle tahrîr olunur :

Ben ki Sultan Mehmed, Han’m cümle avâm ve havassa selâm

ola ki ibu dârendegân- fermân- hümâyûn Bosna râhiblerine mezîd
inayetim zuhûra gelüp buyurdum ki mezbûrlara ve kenîsâlanna mâni’

ve müzâhim olmayup ihtiyatsz memleketimde duralar ve gelüp gidenlere

dahi emn ü emân ola geçüp bizim hâssaten memleketimizde havfsiz. sakin

olup kenîsâlannda mütemekkin alalar veyüce hazretimden ve vezirlerim-
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Rüstem Bey’ e terfîkan Travnik’e gönderilmitir ve serhad aa-

lan oullarmn neferlikle kayd olunmalarnda isrâr eylemi-

ler ise de erkân- vilâyet meclisinde bulunan Aydn Aa gibi

mütehayyiz aalardan ba’zlarnn oullar Travnik’e giderken

esnây-i râhda onba ve çavu nasb olunmalarn Rüstem Bey e

tenbîh eyledim. Bu esnada birinci taburun neferât yedi yüzü ve

ikinci taburun mevcûdu dahi alt yüzü geçerek hemen itmam

olunmak üzere bulunduu gibi üçüncü taburun bölükleri dahi

Hersek ve Yenipazar sancaklarnda dolmak üzere olduu tah-

kik olunmutur ve bu esnada üçüncü taburun elbise ve esi ha

ve sâirelerinin dahi Dersaâdet’den gelmi olduuna dâir Saray

Bosna’dan bir kt’a tahrîrât alnmtr ve Hersek ahâlîsi asker-

lie pek harîs olup her taraftan güzîde delikanllarn gönüllü

yazlmakta olduklar ve yalnz elbise-i askeriyyeyi giymek ârzû-

siyle yazlm olmayp silk-i neferata dahil olanlarn ekserisinin

senevi üçer beer bin kuru îrâdlar olmasna nazaran hizmet-

devlet ve millet ârzû-yi sahihine mebnî olduu Mostar’dan

alman tahrîrâttan müstefâd olmutur.

Bu sene Bosna’dan alnacak eferât her kazâda takriben

mevcûd olan ehl-i islâmm mevcûduna göre tefrik ü taksim ile

puslalar mahallerine gönderilmi idi. Bu taksîmâtn sureti

bu mahâlde sebt ii kayd olunur :

Birinci tabur dâiresi

Nefer

58 Saray Bosna ehri

22 Mülhak karyeleri

80

60 Visoka kazas

22 Foynica

1 2 Kladine

28 Çelebipazar

202

76 Tuzla-i zîr kazâs

25 Tuzla-i bâlâ

43 îzvornik

34 Belina

19 Preçka

45 Gradaçaç
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er vücûh ve eraf ile meveret ettiklerinde ibtidâ Novosel ve Ma’-
den ve Priyedor ve Kostayniça kazalarnn gönüllü neferât Bih-

ke klasnda cem’ olunup da ba’dehû Bihke ve Krupa kazalar

ahâlîsi tevik olunmak ve. Sazin kazâs sonraya braklmak üzere

karâr vermi olduklar hâlde her kazânm ileri gelenleri cem’

olunup da fermân- âlînin ahkâm- mündericesi kendilerine

tefhim olundukta ibtidâ Ostroca’llar yân Sazin kazâs aalar
ileri atlp : “Bu yolda devletimize hizmet cümleye farîze-i zimmettir.

Fakat mâdâm ki evketlû Pâdiâhmz bu kenâr halkna atf- nazar

buyurup bu havâlîye bir kazasker ve mahsûsen fermân göndermiler

bunun ükrânesi olmak üzere biz de fevka’l-âde bir hareket etmeliyiz
”

demiler ve: “Ne yapalm” deyu birbirinden sormular. Ba’zlar

:

“Bu yeni askere verilecek tüfenklerin parasn biz versek” demi ise de
Bihke sanca ahâlisinin fakr- hâlleri buna mâni’ olduu ceva-

ben der-miyân olunmu. Nihâyet Ostroça’llar : “Biz fakir âdem-

leriz Bize düen budur ki hemen evlâd ve birâderimizi evvel be-evvel

asker defterine kayd ettirmeliyiz” deyip hemen kimisi olunu ve

kimisi birâderini sebt-i defter ettirmiler ve memleketlerine varp
her kazâdan evvel kendi kazâlarmn gönüllülerini toplayp
Bihke klasna getirmiler ve orada bulunan asâkir-i âhâne
binbasna teslîm etmiler. Bak belâya ki Saray Bosna’da iken

her kazann hisse-i askeriyyesi tefrîk olunarak puslalarm ma-
hâllerine göndermi idim. Hâlbuki Sazin kazâsnm gönüllüleri

tertîb puslasmdan fazla zuhûr eylemi binba dahi bu fazlay

redd etmek istemi. Serhadliler ise asker olmu iken geri dönmei
muhill-i nâmûs add etmekle miyânede kemeke vuku’ bulmu
olduu esnây-i râhda haber alnd ve Bihke’ye muvâsalet

olunduu gibi hemen tertibine baklmayp ne kadar gönüllü

zuhûr ederse Travnik klasna gönderilmeleri için lâzm
gelenlere emr olundu. Bir de âir sancaklarda ittihâz olunan

usûle tevfikan bu aalarn oullar dahi zâbitlik ile yazlmak
istenildikte serhad aalar bunu kabul etmeyip kendi oullar-
nn ve birâderlerinin behemehâl neferlikle kabûl olunmalar
husûsunda dahi isrâr etmilerdir. Bak u vahî serhadlilere

Padiâh’ nasl mukaddes tutuyorlar ve fermâna ne mertebe

hürmet ediyorlar. OstrocalTarm bu hâli âir kazâlar gayrete

düürerek Bihke sancann neferât- mürettebesi pek az vakit

zarfnda müctemi’ olmutur ve cümlesi ikinci tabur sol-kolaas
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ve ikinci taburlarnn en güzide ve gösterili ve uzun boylula-

rndan yanmza dört çavu aldk ve anlar istshâb ile Dersa-

âdet’e avdet etmek üzere müteheyy’- hareket olduk. Key y-

yet-i avdetimizi beyândan evvel Bosna hakknda ba’z- malu-

mât- cogrâfiyye vermek isterim. Her hâlde.

fi 18 ramazan sene gg ve fi i austos sene gy

TEZKRE No. 25 1

Bakyye-i vakaayi’i sene 1281

Memâlik-i mahrûsede karyeler büyük olsun küçük olsun te-

kâlîf-i mîriyyenin tevzî’âtca her biri müstakildir ve müte’addd

karyeler münâsebet-i mevki’iyyeleri hasebiyle bir nahiye itibar

olunur ve ba’z- neyâhîde umûr- zâbtaya bakmak için bir

zabta me’mûru bulunur ise de umûr- adliyye ve mâlyyece

her karye dorudan doruya re’ s-i kazaya muraca’at eyler ve

ba’z- kurann civarnda on-onbe haneli küçük köyler bulunur

ise de müstakil karye add olunmayp mücâvirleri olan karye-

lere mülhak olarak bunlara Rumeli’de kulübelk ve Arabistan da

mezra’a denilir. Bosna’da ise topluca karye pek az olup ekseri bu-

: yût- müteferrikadan ibârettir ve her hâne arâzîsmnyan ban-

dadr ve on-onbe ve daha ziyâdece haneler bir karye itibar olunur

ve müte’addid karyeler bir yafta tibâr olunarak her yaftann

vergisi ayrca tevzi’ olunmala Bosna’nn yaftalar sair yerle-

rin karyeleri hükmünde bülunur ve müte’addid karyeler bir

cemâ’at tibâr olunur ki bir nâhiye îtibarmdadr ve cemaat-

lerde birer mescid ve mekteb bulunur. Topluca ve büyücek

karyelere hep kasaba denilir. Gerek Bosna’da ve gerek sair yer-

lerde umûr- adliyye ve mâliyye için dâima re’s- ka.zaya mura-

ca’ate muhtâc olduklarndan karyelerin merkez- kazaya mumkn

mertebe semt ve karîb olmas lâzmdr ve kazâ hey etlerinin

tekili ancak umûr- adliyye ve mâliyye içindir. Bnaen-aleyh

Bosna ve Hersek kt’alarmda kazâlar daireleri tahkkaat- ka-

fiyye üzerine müceddeden ta’yîn ü tahdîd olunmutur. te bu

1 Bu tezkire ile onuncu defter balamaktadr.



9° TEZÂKR-I CEVDET

olmala anlarn mahsûb edilmesi husûslarma karâr verilmitir.

u kadar ki Bosna kt’asmda dâimâ Üçüncü ordu-yi hümâyûn-
dan iki alay suvâri bulunuyor ise de kn bunlar istî’âb edecek

suvâri klalar bulunmadndan azîm zahmetler çekiliyor.

Hâlbuki Bosna’da bir çok ashâb- alâka oiup bunlarn oullar
dâimâ ata binmee me’lûf olduklar cihetle bunlara göre piyâde

askeri olmak güç geliyor. Bu misillû asl-zâdelerin esb ve elbise-

leri kendilerinden olmak ve yalnz silâh altna alndklar vakit

ma’â ve ta’yînât verilmek ve hizmet-i askeriyye on iki sene itibâr

olunarak bunun ilk iki yâhud üç senelerinin yaz mevsimlerinde

cem’ ü ta’lîm edilmek ve dier seneleri redflik müddeti olarak

Bosna’nn yaz mevsimlerinde dahi irâde buyrulduu hâlde bi-

rer veyâ ikier ay ta’lîm ettirilmek üzere bir gönüllü suvâri alay

küâd olunsa masrafszca bir alay suvâri vücûde getirilmi olur

ve bu hâlde iki nizâmiye suvâri alaylarndan biri ordu-yi hümâ-
yûna iâde edilir. bu gönüllü alay tam alt bölük olarak te-

kil olunabilip hele hayvanlar âlâ ve tüvânâ olarak dört bölük

güzel suvâri vücûde gelir ve hayvanlarnn kymeti u kadar

kurudan aa olmamak art edilmek tabî’î olduundan nefe-

râtm tezyidi istenilir ise bu kymet tenzil ve taklîli istenilir ise

kymet tezyîd olunmak dahi elde olur. Velhâsl az masrafla

Bosna’da dâimâ bir alay suvâri inevcûd ve müheyyâ bulunur

deyu Fuacl Paa’ya bir kt’a arîza takdim edilmi ve bununla

Bosna tensîkaat- askeriyyesine hitâm verilmitir.

Bihke sanca sanayi’den mahrûm olup ahâlîsinin te’ayyüü

emr-i zirâ’ate münhasrdr. O dahi derece- matlûbede deildir.

Merkez-i livâ olan Bihke kasabasnda haffûf olmayp ayakkabla-

r Saray Bosna’dan celb olunur. Serhadli denilen kenar halk ise

gayet fakirdir. Libâslar beyaz don ile beyaz gömlekten ibâret-

tir. Gömlein üstüne bir de siyah yelek giyen pek azdr. Fakat

her birinin eslihas mükemmeldir. Saray Bosna’dan ba’z-

erbâb- sanâyi’ celb ile Bihke kasabasnda olsun kabaca san’at-

lerin icrâs hükûmet-i mahâlliyyeye tavsiye olunmu ve ba’dehû

Banyaluka’ya azimet klnmtr. Banyaluka ahâlîsi Bihke’lilere

nisbetle daha mütemeddin iseler de buras dahi ma’ârifce pek geri

kalmtr.

Bosna’da ilerimiz bitti. Güz mevsimi de hulûl etti. Hemen
Bosna asâkir-i cedîdesinih nümûnesini göstermek üzere birinci
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din ve mûnis âdemlerdir. Vâlile-

rin dâireleri halk burada ahâlîye

peynir imâlini öretmiler. Bu-

rasnn peynirleri Bosna’nn her

tarafnda füruht olunur. Bosna’-

nn âir yerlerinde peynir yap-

ma bilmezler. Fakat Bosna’ya

vardmz sene Rumeli’den bir

hristiyan gelip Çelebipazar kazâ-

snda peynir imâline balam idi.

Yayce kazâs ma’a kasaba-i Gölhisar ve

Varçar

Akhisar kazâs m’a kasaba-i Iskoble ve

Prozor

Glamoç kazâs .... .. . , ..

Ihlivne kazâs ma’a nâhiye-i Grahova Avusturya hududu üzerinde tû-

lânî bir kazâdr. Re’s- kazâ

Ihlivne kasabasdr. Grahova h-

ristiyan çok bir nâhiyedir.

Bihke sanca

Mehur Kulen-zâdeler bu kazâ-

mn hânedânndandr.

Re’s-i kazâ ve merkez-i livâ olan

Bihke Una nehri üzerinde bir

büyücek kasabadr.

Merkez-i kazâ Ostroça kasabas-

dr. Burann ahâlîsine serhadli ve

kenâr halk denilir. Geri ve cen-

gâver âdemlerdir.

Una nehri boyunda bir vâsi’

kazadr. Novin ve Dubiça ka-

sabalar birer küçük müdârlik-

lerin merkezleri idi. Muahharan

Srbistan muhâcirin-i islâmiyyesi

iskân olunarak imâr edilmi olan

Kostayniça kasabas merkez-i ka-

zâ ittihâz olunarak Novin ve

Dubiça nâhiyeleri dahi buraya

rabt olunmutur.

Kliyuç kazâs

Novosel kazâs ma’a Petrofça

Bihke kazâs

Sazn kazâs

Krupa kazâs ma’a kasaba-i Pujim

Kostayniça kazâs ma’a kasaba-i

Novin ve Dubiça

Priyedor kazâs ma’a Kozarça

Ma’den kazâs
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tekîlât- cedide üzerine Bosna eyâletinin hâvi olduu kazâla

ber-vech-i âti beyân olunur.

Taksîmât- cedide üzere Bosna eyâletinin hâvi oldu
kazâlar :

Saray Bosna sanca

Esaâmi-i kazâ

Saray Bosna kazâs Devriye mevleviyetlerindendi:

Re’s-i kazâ olan Saray Bosn

ehri büyük ve güzel ve hava:

lâtif bir ehirdir. Merkez-i liv

ve kürsi-i eyâlettir. Bender-i t

cârettir. Burada merhum Husre

Bey’in binâ-kerdesi olan câmi’

erif osmanllann âsâr- ber-güz:

delerindendir.

Fi’l-asl Hersek sanca dâhilind

iken Gaçka nâhiyelerinin isyâr

hasebiyle Talca kaymakaml
ria ve muahharan Saray Bosn:

sancana ilhaak olunmutur.

Viegrad kazâs Bu dahi Yenipazar sancan:
mülhak olduu hâlde muahha
ran Saray Bosna sancana ilhaai

olunmutur. Re’s-i kazâ olan Vi
egrad kasabas Drin nehrini]

sa yakasnda bir mevki’-i meni’

dir. Burada Sokollu Mehmed Pa
a’nm inâ-kerdesi olan köprü os

inanllarn en büyük âsârndandr
Çelebipazar kazâs

Kladine kazâs

Travnik sanca

Travnik kazâs ma’a kasaba-i îzniça Re’s-i kazâ ve merkez-i liva ola
Travnik kasabas mukaddemi
hayli müddet makarr- vülâ

olmak hasebiyle ahâlîsi âir yer

Visoka kazâs ma’a kasaba-i Varo
Foynica kazâs ma’a kasaba-i Kreova
Çayniça kazâs ma’a Gorajde
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Birçe kazâs ma’a Yeni Kasaba

Srebreniça kazâs

den «beri Drin nehri hüdûd ol-

mak mülâbesesiyle Küçük îzvor-

nik’in Srbistan’a ilhâkn idde-

âdan hâli deiller idi.

Yenipazar Sanca

Yeni Varo kazas ma’a palanka-i Priboy... * Sancan ortasnda bulunmak
Syemça kazas

hasebiyle karibü’l-ahdde merkez-i

liva ittihâz olunmutur ve fi’l-asl

merkez-i livâ Yenipazar idi.

Yenipazar kazâs

Mitroviça kazâs ma’a palanka-i Banska

Gusinye kazâs ma’a kasaba- Plava

ve nahiye-i Vasovik-i zîr

Tergovite kazâs

Bihor kazâs ma’a Akova

Kolain-i zîr ve bâlâ kazâs

Gusinye kazâs bonak memle-

ketlerinden olup ancak Arna-

vudluk malisyalar içine girmi

olmak mülâbesesiyle bir aralk

îkodra’ya ilhaak olunmu ise de

muahharan Yenipazar sancana

ilhak edilmitir.

Merkez-i kazâ Kolain-i bâlâ

palankasdr. Nikik gibi Karada

içine girmi bir mevki’-i mühim-

dir. Fi’l-asl Hersek muzâfâtndan

iken Gaçka nâhiyelerinin isyân

cihetiyle Talca kaymakamlna

ve ba’dehü Yenipazar sancana

ilhaak olunmutur. Prepol ve Ta
lca kazâlar dahi Hersek muzâfâ-

tmdan iken bu veçhile Yenipazar

sancana ilhaak olunmulardr.

Prepol kazâs

Talca hazâs ma’a nâhiye-i Drobniak

Hersek sanca

Foça kazâs ma’a nâhiye-i Çerkovtçe

Koniça kazas ma’a Neretva

Dumna kazâs

I
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Banyaluka sanca

Banyaluka kazas ma’a kasaba-i

Orahova ve Prinavor ve Kuba

Gradika kazâs

Derbend kazâs ma’a kasaba- Brod

Teene kazâs ma’a kasaba-i Zepçe

ve Doboy

Gayet vâsi’ bir kazadr. Hris

yan çoktur. Re’s-i kaza ve m<

kez-i livâ olan Banyaluka kas

bas müferrah ve irin ve büy

bir kasabadr.

Merkez-i kazâ Sava nehri ken

rnda bir küçük kasabadr.

Saray Bosna’dan Brod iskelesi

kadar araba yolu yaplm old

undan pek ilek bir iskele <

mutur.

Izvornik sanca

Maglay kazâs

Gradçaniça kazâs

Gradaçaç nâm- dier Kale kazâs ma’a

nâhiye-i Modriç ve kasaba-i Aziziye

zîr ve bâlâ

Breçka kazâs

\

Belina kazâsma’a kasaba-i Yanya ve

Breze ve Apoli

Memlâha-i zîr kazâs

ma’a Memlâha-i bâlâ

Izvornik kazâs ma’a kasaba- Kozluk

Aziziye-i zîr ve bâlâ Srbista

i dan çkan muhâcirîn-i islâmi

yenin iskâniyle müceddeden in

olunmu iki kasabadr.

Re’s-i kazâ olan Breçka kas

bas Sava nehri üzerinde t

ilek iskeledir.

Bir taraftan Sava ve dier tar

tan Drin nehirleriyle mahdûdd
Re’s-i kazâ Belina kasabasd

Mülhak karyelerinin ekser-i ah

lîsi hristiyandr.

Memlâha-i zîr büyücek bir k

saba olup re’s-i kazâ ve merke
Iivâdr.

Izvornik kasabas re’s-i kazâd

ve Drin nehrinin sol yakasm
vâki’dir. Fakat kar yakasm
dahi bir mahâllesi vardr ki K
çük Izvornik denilir. Srplar öt

lerin ahâlîsine nisbetle mütemc
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takdîm olunmutur. Bu haritada Karada ve îkodra nahiye-

leri dahi bir sûret-i mücmelede görünmekle mukaddema I-

kodra me’mûriyetine dâir yazm olduumuz tezkirenin mun-

dericâtn sühûlet ile tefehhüme dahi medâr olur.

Bosna’nn en bal ihrâcât ilive demlen erkdr k bunu

kurutup külliyetli olarak hârice satarlar ve bundan pek çok

pestil ve arak dahi yaparlar. Srbistan’da dahi çok erik olur ve

orann erik rk daha güzel ise de Bosna’nn erik kurusu daha

âlâdr. Bosna’ya vardmzda erik kurusu satlmaz olmu du-

inden ahâlî duçâr- fakr u müzayaka olmu d. Bmaen-aleyh

Tahkikine giriilmek lâzm geldi. Bosna’nm erk kumlarm

öteden beri Pete tüccâr alp götürüyormu. Oradan sorduk

haber aldk ki bu erikler Pete’den Trieste’ye götürule-gelm

iken geçen sene Trieste bu mahsûlü çekmemi olduundan Bosna

erikleri satlamayp Pete’de maazalarda kalm anm çm bu

sene tüccâr bu mahsûle rabet etmemitir. Bunun üzerine Tr-

este’den lede’t-tahkîk anlald k Trieste iskelesi bu erik e

mahreci olup mahâll-i sarf Amerika imi. B^lardan orada

envâ’- hulviyyât yaplp sofralara konulurmu. Halbuki o evanda

Amerika bir büyük muhârebe-i dâhiliyye ile megul olduun-

dan Amerikallarn bu misillû ilere rabet edecek vakitleri

müsâ’id olmad cihetle Bosna erikleri sürülmez olmutur. Bi-

çâre bonaklar erikleri para etmez olduu cihetle ^elleri böür-

lerinde kalm idi. Lâkin sebebi ma’lûm deil d. A *
ticâretin ne mertebe vüs’at kesb eylediim anlamal k Amerika

muhârebesi Bosna ticâretine külli sekte getirmitir. Bu srada

Bosna’nm ihrâcât ve idhâlât bi’t-tahkîk bir kt a fhrs cedvel

yaplm idüinden sûreti zîrde kayd olunmak munasb gö-

rülmütür.

Bosna eyâletinin mu’âmelât- tcâryyes

Bosna eyâletinin ihrâcât

Takriben kymet-i eyâ Cins- cya_

—

5500 000 Buday ve çavdar

- - 2900 000 Kukuruz

,2750000 .

Arpa ve yulaf ve

ot ve saman

Esyânn gönderildii mahâller

Avusturya ve Arnâvudluk

Karada
Avusturya

Tttâkir-i Cevdet, 7

T
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Liyubuka kazâs ma’a bakyye-i

îmoçka ve ma’a karye-i Gabela

Mostar kazâs ma’a karye-i Blagay Mostar büyük bir kasaba c

ve kasaba-i Poçitel re’s-i kaza ve merkez-i livâdr

îstolça kazas ma’a nâhiye-i Lubin

Trebin kazas ma’a nâhiye-i Korianiç

ve ma’a nevâhi-i uma ve Popova

ve Zubçe ve Kruovitçe ve Sutorina

Bileke kazâs ma’a palanka-i Korita Gaçka rudinesi denilen nâl

ve nâhiye-i Benan Gaçka kazâsndan bi’t-tefrîk n
kezi Bileke karyesi olmak üs

müstakillen bir müdîrlik itti

olunmutur.

Nikik kazâs. Bir taraftan Karada ve bir

raftan nevâhi-i âsiye ile mal'

bir mevki’-i mühimdir.

Gaçka kazâs ma’a nâhiye-i Piva

Nevesin kazâs

Hersek sanca öteden beri müstakillen mutasarrflk

âir sancaklar kaymakamlk veçhile idare oluna-gelnrl

Fakat karîbü’l-ahdde Yenipazar sanca kaymakaml di

mutasamflna tahvil ve Siyeniça merkez-i livâ ittihâz ok
mutur. Elhâsl Bosna eyâleti yedi sancaa münkas'm olup il

mutasarrflk ve bei kaymakamlk ünvâniyle idâre olunmal

bulunmutur ve cümlesi ber-vech-âtî elli be kazâya taksi

olunmutur.

Hulâsa

Aded-i kazâ

7 Saray Bosna sanca
V 5 Travnik sanca

8 Bihke sanca

4 Banyaluka sanca

9 îzvomik sanca
o Yenipazar sanca

Hersek sanca

54

Bosna eyâletinin ibu taksîmât- cedîdesine göre bir k
haritas yaplp muahharan tab’u temsil ettirilmi idüind

bir nüshas leffen pî-gâh- hakayk [-iktinâh-] sümûhîleri
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20 000

1500 000

5000 000

4000 000

1300 000

600 000

5000 000

400 000

400 000

600 000

1850 000

86 000

Q00 000

55606 000

55606 000

4x005 000

Avrupa kârî kilim

Fanilya ve âir yün ma’mûlât

pek
ipek ma’mûlât

Srma erit ve kaytan

Knnab
Yaplm elbise

Kehrubâ ve mercan ve âir mücevherât

Lepiska kürkü

Kâd
Ham bakr ve kalay ve kurun

Demir ve pirinç tel ve teneke

Esliha

Ber-cevh-i bâlâ idhaiâtn mecmû u

îhrâcâtm mecmû’

u

14 601 000 a 1
11 A

îhrâcât ile idhâlât bu veçhile muvâzene olundukta dha-

lâtn on dört milyon alt yüz bir bin kuru fazlas olduu ma’lûm

olur Fakat Bosna ve Hersek’de bir hayli asâkr- nzamyye

bulunmala anlarn ma’â ve masârif-i sâireler çm hazme-

celîleden nakden ya havâleten gönderilen mebahg ile bu açk

kapatlm olduu anlalr. Ma’amâfih Bosna eriklerinin surumu

ziyâdeleir ise ânnla bu açn bir mkdar kapatlabilecei

ümîd olunur idi.

Bundan sonra Bosna’dan keyfiyyet-i avdetimizi bakaca

bir kt’a tezkire ile beyân eylerim efendim.

Fi 23 ramazan sene 88 ve fi 6 austos sene 97

TEZKRE No. 26

Bakyye-i vakaayi’-i sene 1281

bu bin iki yüz seksen bir senesi cumâderülâsnm yirmi bi-

rinci gününe müsâdif olan terin-i evvel-i rûmînin onuncu cumar-

tesi günü hey’et-i teftîiyye ile birlikte Banyaluka dan hareket l

Gradika’ya varld ve ferdas pazar günü orada kaamet ile kar

Gradika’ya geçilip Avusturya yakas temââ edildi ve ferdas

pazartesi günü vapura râkiben nehr-i Sava ile aa doru akp

bir nün sonra yânî çaramba günü Zemun a muvasalet olundu.
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IOOO 000 Mahlût zehâir Avusturya ve sâi

lâd- osmaniyy

5000 000 Erik Pete ve Viyan:

Hamburg
100 000 Ceviz ve fndk Srbistan

1400 000 Fç tahtas ve sair Avusturya

kereste

2000 000 Balmumu Trieste ve Viyana

3000 000 Sr hayvan Avusturya

1800 000 Koyun Avusturya

400 000 Canavar Avusturya

2900 000 Sr ve koyun derisi Avusturya

35 000 Hayvan barsa Avusturya

800 000 Kürk stanbul

1000 000 Boyal mein Karada ve Arnav

2400 000 Yapa Trieste ve Viyan

1
1 70 000 Keçe ve kilim ve lotca Srbistan ve Karad

âir bilâd- osm:

2000 OOO erit ve kaytan ve âir Srbistan ve Karad

yünden mâmûl eyler âir bilâd- osm:

4000 000 Ham ve ilenmi demir Srbistan ve Eflâk v

bilâd-i osmaniyy»

200 000 Ma’mûlât- nühâsiyye Karada ve Arnav

ve Rumeli

650 000 Bçak ve âir esliha Karada ve Arn

41005 000 luk ve Rumeli

Bosna eyâletinin idhâlât :

kriben kymet-i eyâ Cins-i eyâ

1440 000 eker

1430 000 Kahve
1600 000 Pirinç '

500 000 Zeyt ya
1000 000 Müskirat
r 10 000 Taze ve kuru meyva

60 000 âir me’kûlât

5500 000 Duhân
400 000 Sabun

30 000 Mum
4000 000 Pamuk ve bez

6000 000 Basma

3000 000 Mendil

7000 000 Çuha

1500 000 Fes

480 000 Osmanh kâr kilim
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Muvakkaten Avrupa’ya gidip de güz mevsimi olmak ha-

sebiyle Dersaâdet’e avdet eden sefirlere Tuna vapurunda tesadüf

olundu. Bunlardan birisi Fransa büyük elçisi idi ki muahharan

Fransa Hâriciye nazr olan Mösyö Moustier’dir. Asl-zâde ve

nâzik bir zât idi. Annla pek tatl ülfet ettik. Lâ-yenkati’ muhâ-

vere ve musâhabet ederdik. Ba’de’t-ta’âm kahveyi birlikte içip

gündüz muhâvereye ve gece müsâmereye devâm eylerdik.

Envâ’- mesâlih-i siyâsiyye ve mesâil-i hikemyye üzerine soz

açlr ve pek mübâhase ve münâzara edilir idi. Myânede ce-

reyân eden muhâverât ve müsâmerât temâmen yazmak mûcb-

tasdi’ olur. Fakat bir iki muhâveremizi beyân edeyim
:

^

Ol vakit Macaristan’dan Tuna kenâriyle aaa doru na

olunmakta olan ömendöfer Eflâk hüdûduna yaklap oradan

doru Yergöi’ye îsâl olunmas husûsuna Eflâk ahâlîsi mun-

tazr iken Avusturyalu bu hatün güzer-gâhn tebdîl ile Kara-

pak dalarndan dolatrarak Bükre’e ve oradan Yergo ye

ulatrmak isterlerdi. Memleketeyn emâreti ise “Avusturyalu'mm

bundan garaz bir vakt- frsatta arka taraftan doru makarr- emaret

olan Bükre'e bir kuvve-i askeriyye getirip de Memleketeyn’ zapt edver-

mektir" deyu buna muvâfakat etmeyip demir-yolunun Tuna nehri

boyunca doru Yergöi’ye îsâl olunmasn ve oradan Bükre e

bir ube çkarlmasn isterlerdi. Avusturyalu dahi ameliyat

ta’tîl ile emâreti kendi dil-hâhma muvâfakate mecbûr etmek

üzere meks ü tevakkuf ediyordu. Bu da diplomatlar beyninde

bir mes’ele olmu idi. Bu mes’ele der-miyân olundukta Mösyö

Moustier : “Ne dersin" dedikte “Memleketeyn emâreti sabrjderse

da'vay kazanr" dedim ve “Niçin" deyu sordukta dedim k : “Eflak

hüdûduna kadar bir mecrây-i ticâret açlp da. orada kat' olunuvermesne

• emr-i ticâret râzî olmaz Hâlbuki asrmzda ticâretin peydâ ettii akn-

tlara kar bir devlet duramaz Ticâret behemehâl en kesdirme tarîk

ile bu mecray Yergöi'ye îsâl etmek üzere Avusturya devletini mecbûr

eder". Mösyö Moustier bu cevâb beendi ve “Benim de muta-

lâ'am budur" dedi ve ol esnâda Memleketeyn çiftlikleri hakknda

emâretce ittihâz olunan usûl-i cedîdeden dolay boyarlar mü-

teki olmaia vapura gelip de bizimle görüen boyarlar bu -
kâyât alenen söylediler. Bunun üzerine tasarruf- emlâk hakkn-

da olan ahkâm- er’iyye ve mutâlâ’ât- hikemiyyeyi beyân etti-

imde dahi Mösyö Moustier verilen ma’lûmâttan dolay mahzûz
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Belgrad muhafz Ferik Ali Paa Zemun’a geldi göriidük. B

grad’m ahvâlini lâykyle örendik. Hersek’li miiteveffâ Ali Pa:

zâde Mehmed Kâmil ve Ali Beyler Dersaâdet’den Bosna’

giderken Zemun’da Tuna vapurundan çkp Sava vapuru

munt'azr bulunduklarndan burada kendileriyle görüülc

Taraf- dâ’iyâneme olarak bir kt’a emir-nâme-i sârriî ile S
dâr- ekrem Ömer Paa’mn bir kt’a tavsiye-nâmesini tcsl:

eylediler. Hülâsa-i meâlleri mûmâ-ileyhimâ bu kerre Bosna’

tekil olunan asâkir-i ahane silkine birer rütbe ile kayd ü i

hâllerini istid’â etmeleriyle ve hânedân- kadîmden olduk;

rina mebnî husûl-i ümniyeleri ârzû olunur ise de zâbitâr

intihab mahâllince bilinecek ey olmala nizâm- mevzû’u

tevfikan icrây-i icâbnn taraf- dâ’iyâneme havâlesinden it

ret bulunmutur. kisinin dahi emsâline tevfikan birer zâbit

rütbesiyle kayd olunmalar usûl-i müttehazemize muvafk b

lunmu ise de taburlarn zâbitân kâmilen intihâb olunm

idüinden ikisi dahi açktan mülâzimlie intihâb olunup

mülâzim elbisesi giydirilip fakat imdilik birer bölüe çav

kayd olunarak ma’â ve ta’yînlerinin ol veçhile yürütülmesi

sene-i âtiyede küâd olunacak taburlara yerletirilmeleri m
nâsib görülerek ol veçhile icrây-i icâbna dâir Bosna vâlilii

bir kt’a tahrîrât yazlarak kendilerine îtâ ile Bosna’ya îzâ

olundular. Bosna’nn birinci ve ikinci taburlarndan ma’iyye

alm olduumuz dört çavu leyi ü nehâr ta’lîm oluna-g

mekle iyice mu’allem olmular idi. Esnây- râhda tesadüf olun;

Avusturya zâbitleri anlar görüp : “Bosna askeri, hep böyle midi

deyu sorarlar ve :

“
Bunlarn her biri birer onba takmna mu’â

olur” derler idi.

Bir gece Zemun’da ikaamet olunduktan sonra Tuna vap

runa râkiben Irova’ya ve orada dahi bir gece ikaametten son

cumâdel’ûlânn yirmi yedinci ve terîn-i evvelin on altr

cuma günü Bazya’a ve ferdâs Vidin’e vâsl olduk.

Tuna nehrinde vapur ile hareket ne güzel seyahattir. Sm
leziz havas temiz sk sk iskelelere uranlr ve her türlü lev

zmât alnr. Ara-sra iskelelerden vapura çalgclar gelir ç;

glar çalnr, iki tarafn ecâr ve çemenistân nazar- zevk

safâ ile temââ olunur. Elencesi çok frtna korkusu yok. Do
rtsu pek güzel bir yolculuktur.
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ekl-i slâm indinde günahlar ancak Allah te’’ala hazretleri afv eder.

Lâzm olan ancak hulûs- kalb ile yalvarmaktr. Rabb ile kul arasna

bakas giremez ve bir erkek ile bir kadn izdivâca rabet ettikleri hâlde

kendileri yâhud vekilleri akd-i nikâh ederler. Fakat iki âhid' huzûrunda

olmak, lâzmdr. Bunun için hocaya mühtâç olmazlar. Vâk’â akid ce’-

miyetlerinde mahâlle .imamlarnn bulunmas âdet olmutur. Lâkin bun-

lar âkideynin isimlerini ve mihr-i mu’accel ve mü’eccelin mkdânn kayd

etmek üzere bulunurlar ki bu da bir nevi’ hizmettir. Bununla berâber

imamyâhud dier bir hoca efendi teberrüken bir de dCâ eder amma imam

bulunmasa nikâh yine mün’akid olur ve ehl-i islamdan biri ölülerinin

ruhlarna hediye göndermek ister ise Kur’an okur yâhudfukarâya sadaka

verir ve savâbn anlatn ervâhma bah ediverir. Bu savab anlara îsal

için imama ve hocaya mühtâç olmaz ve biri fevt oldukta an gasl ile ce-

naze namazn klp defn etmek âir müslümanlara farz- kifâyedir yap-

mazlar ise günehkâr olurlar. Fakat cenâzelerde imamlara birer mkdâr

para verilmek âdet olduundan bu vazifeyi anlar eda ediverir. mam ol-

masa âirleri bu vazife-i diniyyeyi ifâya mecbûr olur. Elhâsl imam ve

müezzin gibi sarkllar hep bir cihet ve hizmet sâhibi âdemlerdir. Anlarn

âir efrâd- nâsdan fazla bir sfat- rûhâniyyeleri yoktur. Anlarn üst

tarafnda bulman ve beyne’n-nâs i’zâz u ihtirâm olunan müderrisler

dahi Avrupa’nn doktorlar makammdadr. an u meziyetleri dahi

ancak ilmin eref u itibârndan münba’isdir. Bununla beraber ahkam-

diniyyeyi anlar âirinden ziyâde bildiklerinden milletçe ziyâde muhte-

remdirler. Kuzât ve mevâli dahi bu misillû ulemâdan yetiir ve millet-i

islâmiyyede en büyük vazife ihkaak- hak maddesi olduundan bunun

ifâsna me’mûr olanlarn her cihetle sunûf- sâireden mümtâz olmalar

lâzm gelir. Bu cihetle ulemâ snf zfyy u kyafetçe dahi âirinden müte-

hayyiz olur. te bunlar dahijüj (juges) yâni hükkâmsnf demektir. Tok-

sa piskoposlar ile mütenâzr deillerdir ve Roma’nm kardinallerine mu’âdil

gördüünüz kazaskerler dahi büyük hakimler demektir. eyhülislâm

Efendi bu hükkâma nezâret eder bir vekil-i pâdiâhî olup o dahi bb

sfat- rûhâniyyeyi hâiz deildir. Elhasl millet-i islâmiyyede clirge

yoktur. Fakat cumâ ve bayram namazlarn kldracak ve hutbe okuyacak

imamlar ki hatîb denilir anlarn taraf- pâdiâhîden me’zûn olmalar

arttr. Bu da bir nevi’ vekâletten ibarettir”.

Mösyö Moustier dinledi anlad teekkür eyledi: “Hayli

vakit stanbul’da oturdum. Buralara layikyle ma’lâmat alamamm

dedi. Dedim ki: “Siz Beyolu’nda oturdunuz. Deil memâlik-i os-
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oldu ve bu srada ba’z- mübâhasât- felsefiyyeye dald. Nap
leon Bonaparte der imi ki : “Eer bir din ile mütedeyyin oisam mü
lüman olurdum. £îrâ müslümanlkta clerge yânî rühbâniyet yoktur

Mösyö Moustier bir aralk bu mes’eleyi der-miyân ederek :
“ü

rinci Napoleon müslümanlkta clerge yoktur demi. Hâlbuki bir müda

stanbul’da elendim. Ulemâ snfm gördüm.- Anlarn clerge tarzn

olan merâtibini örendim. te siz de bu tarîkinyukar derecesinde b\

lunuyorsunuz ve bu sfat- resmiyye-i rûhâniyye sayesinde bunca yllard

beri askerlikten istinkâf eden Bosna eyâletinde tensîkaat- askeriyye icr,

sna muvaffak olmusunuz. Napoleon buralara gelmedii cihetle hak

kat-i hâle muttali ’ olamam” dedi. Ana cevâben dedim ki : “Nt
poleon bu mes’eleyi pekâlâ tahkîk eylemi ve pek güzel söylemi. Hak
katen islâmda clerge yoktur. |*5UVI j 3jL*j-V deyu bir hadîS-i er
dahi vardr. Gördüünüz sarkllar clerge deillerdir. 2îrâ anlarda b

sfat- resmiyye-i rûhâniyye yoktur. Clerge’nin tevâif-i îseviyye hakkm
icra eyledikleri hükûmet-i rûhâniyye gibi sk mu'âmelelere millet-i isli

miyye bir vakitte tehammül edemez • Bir hristiyan çocuu anasmdc
doar vaftiz olmak yânî hristiyan defterine kayd ile -sahîhen dünyâ)

gelmi add olunmak için papasa mühtâc olur. Andan sonra Allah’a ibâd

edebilmek ve ara sra günahlarn afv ettirmek için dahi papasn vesi

tetine mühtâc olur. Bekaay-i nev’ine hizmet için te’ehhül edebilmesi papas
akd-i nikah etmesine mevkuftur. Ölülerinin rûhlarna bir hediye gönderme

için papasn du’âsna mühtâc olur. Kendisi fevt oldukta yer altna git

mesi dahi papasn vücûduna mevkuftur. Vürûdu teahhur etse cenâze mej

danda kalr. Bu mu’âmelât- dîniyyenin icrâsmda hiristiyanlar papas

müraca’ata mecbûr olduklarndan papaslarn o bîçârelere etmedikle-,

îtisafat yoktur. Ale’l-husûs hâl-i ihtizârda bulunan hristiyanlarn en,

val ü emlakini kiliselere vakf u vasyyet ettirerek vereseyi mahrûm ediyo

lar. imdi Avrupa’nn pek çok yerler[in]de hristiyanlarn dinsizli

yoluna Salih olmalarna bu mu’âmeleler büyük sebebiyet veriyor. Islâmd

ise bu türlü tekellüfât yoktur. Bir slâm çocuu doar. Babas kulan
bir ezân okur ve adn kor. mam efendiye mühtâc olmaz Çocuk büyü

okur ilm-i hâlini örenir kendi kendiye Cenâb- Hakk’a ibâdet eder, ö
renmek için hocaya mühtâç olur ammâ ibâdet için bakasnn vâstasn,

mühtaç olmaz ve cemâlat ile namaz klacak olduklarnda içlerinden biris

imam olur. Fi’l-vâki’ imâmet hizmetini edâ için bir câmi’e bir imar,

tâyin olunmak âdet olmu ise de bu âdet zarûriyyât- dîniyyeden olmay
j

imam efendi bulunmaz ise cemâ’atten birisi imam olur namaz klnr v
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mandanlma 1 havâle olunmu ve icrasna Nkk’den balan-

m ise de buna me’mûr olan zabitler dekaayik-i umûr- sya-

siyyeden bî-behre olduklar cihetle bir binbann hizmetinde

bulunan bir Nikik’li ua zâbit yapp da ann ma’iyyetne mu-

kaddema hizmetkâr olduu bir aay nefer yazmak gibi mu-

vâfk- hâl u mahâll olmayan muamelelerden nâî kea-kee

düerek bu askerin tertibine muvâffak olamamlardr. Hâlbuki

Hersek ve Yenipazar sancaklarnda ol veçhile bir nevi’ hudud

askeri tanzim olunduktan
;

sonra kodra cihetinde dahi slâm ve

lâtinlerden mürekkeb bir hey’et-i cesîme-i askeriyye tertîb olunsa

idi Karada dâiren mâ-dâr bir kordon altna alnarak onune

bir sedd-i sedîd çekilmi olurdu. Ne çâre ki öyle fevka’l-âde

iler âdi me’mûrlar eliyle icra olunamayp fevka’l-âde mahir

zâtler istihdamna mevkuftur.
_ „

Bosna’da bir alay gönüllü suvâri küâd husûsu dahi Dar-

ûrây-i askerî’ye havâle buyrulmala orada müzâkereye yatt.

âir meclislerde ve komisyonlarda sürüncemede kalan iler gibi

bu dahi pes-mânde oldu.

Bosna’daki icrââtmz nezd-i hümâyûnda mazhar- tahsn

ve enzâr- evliyây-i umûrda kabûle karn olup hattâ Bosna as-

kerine verilmi olan ehânelerden birisinin çakmana (Bosna

üç’ân- ahâlîsinin hizmet-i askeriyyeye neylleri hakknda sudûr- izam-

dan semâhatlâ Cevdet. Efendi hazretlerinin vuku’ bulan himmetlerine

taraf- askerîden yâdigâr- takdirdir) ibaresi hâkk ettirilerek n-

ân- iftihâr olmak üzere fakire ihsân buyruldu, indimde ni-

anlarmn en deerlisi bu tüfenkdir. Hâlbuki bunca senelerden

beri Bosna’ca ârzû olunan tensîkat-- askeriyyenn umeray-

askeriyye tarafndan icrâ olunamayp da ulemâdan birinin eliyle

hayyiz-i husûle gelmesinden dolay ümerây-i askeriyyeden ba’z-

zevâtn mizâc-i hod-pesendânesine ho gelmedii sonradan an-

lald ve bir de Bosna’da iken Sultan Abdülaziz Han hazretleri

fakiri makaam- meîhate getirmek istemi ise de : “imdi tensî-

kaat- askeriyye ile meguldür. Bu emr-i mühimmi yarda brakmak mu-

nâsib olmaz” deyu savuturulmu olduunu iittim. Fuad Paa’nn

yanna gittim. Bir münâsebet düürerek eyhülislâmlk arzu-

•
;

1 Metinde kumandanlna kelimesinden önce Hersek frka- askeriyyes

fr yazlm sonra çizilmitir.

t
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mâniyyenin nefs-i stanbul’un bile ahvâlini lâykyle örenemediniz Be"

olu Avrupa ile memâlik-i islâmiyye arasnda bir berzahtr. Buradc

stanbul’u siz durbin ile görürsünüz. Lâkin kullandnz durbinl

hep çarpktr”.

te bu misillû muhâverât ile vakitlerimizi ho geçirip y
yorgunluunu hissetmiyerek cumâdePûlann selhi günü Boa;

köyü iskelesine çktk. Cumadel’âhirenin gurresi olan sal gün

Boazköyü’nden ömendöfer ile Köstence’ye gelip heme

Karadeniz vapuruna râkib olduk. Ferdâs yân cumâdel’âhireni

ikinci ve terin-i evvelin yirmi birinci günü Dersaâdet’e vus

bulduk.

Karadeniz-boaz’ndan girer iken vapurun kaptan gelip

“Be sancak çekilecek. Ne tertîb üzere çekelim” deyu sordu. “Büyü

elçiler cümleye tekaddüm eder. Ammâ orta elçilere biz tekaddüm ederi.

Binâen-aleyh en yukarya Fransa sanca ve ba’dehû Devlet-i aliyj

sanca çekilerek. Dierleri dahi me’mâriyetlerince kdemlerine göre takdi

olunmak lâzm gelir” deyu cevâb verdim. Kaptan dahi ol vechil

be sancak çekti. Mösyö Moustier bunu görücek kaptana sormu:

O dahi tarafmzdan bu veçhile ta’rîf olunduu beyâniyle cevâ

vermi. Moustier ise: “Yok yok öyle deil. Bu Efendi’nin me’m

riyeti fevka’l-âdedir ve tarîki bizim tarîkimizin hâricindedir. Hem t

çimdi Osmanl memleketindeyiz. Osmail sancan en üst tarafa çekiniz

demekle derhâl Devlet-i aliyye sanca en yukar çekildi. Böy!

be sancak ile Dersaâdet limanna lenger-endâz olduumuzd

görenler merak etmi. Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin dal

dikkat nazarn celb ile sorup hakîkat-i hâle kesb-i vukuf ettik!

mahzûz ve münbasit olmu idi.

Q1 gün ber-vech-i bâlâ Bosna taburlarndan istishâb edi

mi dört çavuu alp Bâbâlî’ye götürdüm. Fuad Paa’ya gö

terdim! Boy ve postlarna bakp te’accüb ve tahsîn eyledi. Sathîc

ta’lîmlerine bakt beendi ve cumâ günü selâmlk resm-i âlîsind

huzûr- hümâyûna arz olundu. Bâ-irâde-i seniyye dördü dal

ma’iyyet-i hümâyûnda bulunan yirmi dört çavua ilhaak buyru

du. Taraf- dâ’iyânemden dahi keyfiyet bâ-tahrîrât- mahsûs

Bosna birinci alay miralay Ali Bey’e bildirildi.

Gelelim Karada etrâfnda kur’a dâirelerinden müstesn

tutulup da koloni militer tarznda asker yazlan yerlere : Bur;

larda ol veçhile bir nevi’ hüdûd askeri tanzimi bi’t-tensîb k
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lam ve günden güne darlamakta bulunmu olduundan

bahsile yine bu mes’ele meydana çkt ve havâss- vükelâdan

mürekkeb bir encümende mevki’-i müzâkereye konuldu. Biz de

bu müzâkerede bulunduk. Nüfûs- islâmiyyenin azalmakta oldu-

una dâir söz açldkta dedim ki : “Hîn-i fetihden beri Gâvur-

da yâni Cebel-i Bereket bir hâl-i iyândadr. Kozan dalarna hükû-

met-i Devlet-i aliyye hiç girmedi. Hsn-Mansûr taraf bir hâl-i ser-

ketde ve Akçada ile Dersim dahi Gâvur-da tavrmda bulmuyor ve

buralar birer ekyâ yuvas olup etraflaki can iler buralara iltica ile

hükümetin pençesinden kurtuluyor ve bu dalarn sebebine bir çok aâir

dahi bevâdi-i isyân ve ser-keîde dolayor. Bunlar taht- inzibâta

alnsa nüfûsça elimize pek çok sermâye geçer. Kur'a daireleri teneffüs

eder. Yoksa o makuule hâl-i isyânda bulunanlar müstesnâ tutulup da

yalnz ahâlî-i mutVaya yüklenir isek günden güne anâsr- asliyyemize

zaf gelir. Ibtidâ buralarnn slahna himmet olunmaldr. Bir taraf-

tan dahi tebe'a-i gayr-i müsîlimeden asker alnmak mes’elesini düün-

melidir” dediimde : “Evet dier ba’z taraflardan vuku’ bulan

ihtârât üzerine Anadolu cihetinin islâhât için bir frka- askeriyye

tanzim klnmaldr” denildi ve mevsim-i baharda bunun icra-

sna karâr verildi ve ba’dehû frka- islâhiyye nâmiyle bir frka

tekil ve kumandanlna dördüncü ordu-yi hümâyûn müiri

Dervi Paa ta’yîn buyuruldu ve fevka’l-âde me’mûriyyet-i

mahsûsa ile bizim dahi birlikte azimetimiz münâsib görüldü.

Bosna’dan avdet ile Kozan’a azimetimiz esnâsnda havale

buyrulan ileri görmek ve kanun ve nizâm lâyihalar kaleme

almak ile megul olduumuz hâlde vak’a-nüvîslik vazifesine

âid olan ileri dahi yoluna koymak hulyâsmda iken Kozan

seferi zuhûra geldi. Vak’a-nüvîslik umûru sene-i âtiyeye

brakld. Kozan seferini in-â-Allahü’l-kerîm ayrca bir tezkire

ile beyân eylerim.

Ft 38 evval sene 98 ve jt 10 eylül sene 97

TEZKRE No. 27

Yirmi altnc tezkiremizde i’âr olunduu üzere dördüncü

ordu-yi hümâyûn müiri Dervi Paa’nm taht- kumandasnda

bulunacak Frka-i islâhiyye ile Kozan’n zabt u jslâhna me’-

mûr olduumuz cihetle süfün-i hümâyûn ile Mersin iskelesine

t
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sunda olmadm ve sekiz-on sene geçmedikçe bu makaama çk-
ma istemediimi esbâb- mûcibesiyle tefhim ü tebyîn ve yemin
ile te’mîn ettim. Fakat eyhülislâm Efendi bu havâdisi iidip de

bîhûde yere dâ’iye-i istirkaaba dümesi bana mûcib-i endîe oldu.

Meer bu srada az-çok kesb eylemi olduumuz haysiyyet ve iti-

bar bizim Bâbâlî yâdigârlarmdan ba’zlar dahi çekemiyor imi.

Çünki ol vakit îstanbul’daFransa politikas galib ve Mösyö Mous-
tier’nin her sözü müsmir ve mü’essir idi. Tuna yolculuunda biz-

den ziyâde mahzûz olarak bu kerre Fuad ve Âlî Paa’lara beyân-
memnûniyyet ile hayli sitâyiimizde bulunmu ve : “Ben ulemâ

snfnda böyle âdemler olduunu bilmez idim” demi. Fuad Paa
dahi : “Bizim medreselerden çkan doktorlarmz ite bu snfdr” deyu
mukaabele etmi. Moustier dahi :

“Aman öyle ise ulemâdan dier

ba’z- zevât ile görüsem” diyerek stanbul’da bir snf zevâtn vü-

cûduna imdiye kadar ma’lûmât alamadna te’essüf eylemi.

Ba’dehû ziyaretimize geldi. Ol vakit kazaskerler sefâret-hâne-

lere deil bir münâsebet-i mahsûsa olmadkça vüzerâ konakla-

rna bile gidip gelmez iseler de ann geliine mukaabeleten biz de

Fransa sefâretine gitmei? mecbûr olduk. Moustier’nin bu veç-

hile tarafmza meyi ü mahabbeti ise ba’z- zevât- kirâmn mu-
tâlâ’alarma elvermiyor imi. Hattâ sonradan alm olduum ma’-

lûmata göre bir gece Âlî Paa’nn meclis-i hâssü’l-hâss da Hari-

ciye terifatçs Kâmil [Bey] hâzr olduu hâlde bize dâir söz

açldkta Kâmil Bey Âlî Paa’ya müteveccihen :

“
Siz ulemâya kar

süferây ve süferayâ kar ulemây göstererek ba’z- mükilât- politikay

hâil edersiniz Cevdet Efendi eyhülislâm olursa süferânm bir aya da

Bâb- fetvâ'da olacak. Burasn güzelce düününüz” demi ve gûyâ
Âlî Paa dahi buna ehemmiyet vermi ve balmum yaptrm.
Bunlar mücerred mesmû’ât kabilinden ise de bizi stanbul’da tut-

maktan ise tara me’mûriyetlerinde bulundurmak müreccah gö-

rüldüü siyâk- ahvâlden anlalrruür. Fakat ol vakit taralarda

kazaskerler için devâm üzere duracak bir me’mûriyet yok idi.

Krm muhârebesinden beri tebe’a-i gayr-i müslimeden
bâ-kur’a asker almak mes’elesi ara sra mevzû’- bahs olup an-

cak bunlardan müstakil alay ya tabur ve yahud bölük mü ya-

palm yoksa asâkir-i islâmiyye ile muhteliten mi istihdam edelim

ve bunlar nasl kullanalm deyu düünülüp bir karâr verile-

mezdi. Bu esnâda kur’a dâirelerinde esnân- askeriyyenin dar-
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Misis taraflarnn arâzîsi Defter-i hâkaanî’de mukayyed olduu

hâlde Kozan dalarnn ve belki Sis tarafnn bile Defter-i hâkaa-

nîde kayd bulunamamtr. Kozan-oullarna izâfetle Kozan-

da denilip amma Kozan-olu ta’bîrinin neden me’hûz olduu

ma’lûm deildir. Fakat Kozan-oullarmn ceddi Ayintab kaza-

snda vâki’ Kozan karyesinden gelmi olmas maznundur. Ri-

vâyât- mahâlliyyeye nazaran Kozan kt’as on iki airet kethü-

dâlma münkasim olarak her biri birer derebeyi hükmünde

olup fakat cümlesi Sis kasabasnda post-niîn-i tegallüb olan

Divan-oullarnn taht- hükmünde imiler, ite bu on iki ket-

hüdâlklardan biri takriben üç yüz haneden ibaret olan Ankl

cemâ’atinin kethüdâl imi ve Ankl cemâ’at kethüdalar Ko-

zan-oullar olup bunlarn mahâllince isimleri ma’lûm olanlarn

en eskisi Hac Aa ile biraderi Topal Aa’dr. Topal Aa Ankl

. cemâ’ati kethüdas iken birâder-zâdesi yâni Hac Aa’nm olu

Osman Aa an îdâm ile yerine kethüdâ olmutur. OsmanAa -

nn vefâtmda yerine Topal Aa’nm büyük olu Yusuf Aa
Ankl cemâ’ati kethüdas olduktan sonra sair kethüdâlara ga-

lebe ve Divan-oullarmm hükümetini imha ve bir büyük dere-

beilik tekil etmekle zîr-i dest-i tehakkümüne geçen yerler

Kozan deyu ma’rûf olmutur. Osman Aa’nm Mehmed Aa ve

Hac Aa nâmnda, iki olu ve Mehmed Aa’nm dahi brahim

Aa ve Mehmed Aa nâmnda iki olu ve bu ikinci Mehmed

Aa’nm Hamza Bey ve Mustafa Bey nâmnda iki olu olmutur.

Kozan’a gittiimizde ibu Hamza Bey ile Mustafa Bey ber-ha-

yât bulunup kendilerine yeen ta’bîr olunuyordu. Topal Aa’nn

küçük olu Hâsl Aa’nm Ali Bey nâmnda bir olu ve ann dahi

Mehmed Bey ve Ali Bey ve Hac Bey ve Halil Bey ve Osman

Bey nâmnda be olu olup bunlar dahi yeen ta’bîr olunur bey-

lere karmlar idi ve gerek anlar ve gerek mûmâ-ileyhimâ

Hamza Bey ile Mustafa Bey ammi-zâdeleri tarafndan kendi-

lerine tahsis olunan nân-pâre ile te’ayyü etmekte idiler. Cebbâr-

zâdeler Anadolu’da ziyâde kuvvet kazanp hattâ Adana eya-

letinde dahi alâka peydâ ederek ara yerde Kozan-oullarn yol

üzerinde bir diken gibi görerek anlar imhâ etmek üzere Kozan’a

sevk ettikleri asâkir-i külliyye Kozan’n Rum nâhiyesini zabt

ile oradan Kozan belini aarak Belenköy (
üJjS'

)

üzerine

inerken Kozan-oullarmn kuvvetli zamân olmak hasebiyle

(
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çklarak Tarsus ve Adana tarîkiyle Kozan üzerine gitmek v
Kozan dalarn zabt ile taht- inzibâta aldktan sonra çene

seneden beri hâl-i isyânda bulunan Zeytun nahiyesini islâh v
ba’dehû Mara üzerinden Kürd-da ve muahharan Cebel-

Bereket tesmiye olunan Gâvur-da taraflarna dolaarak bura

larn dahi dâire-i itâ’ate idhâl etmek tasmîminde idik. Bu es

nâda ise Gâvur-da ile Kürd-da’nm ihtilâl-i ahvâli ziyâd

iddet bulmu ve Gâvur-da aalarnn ba’z- me’mûrîn-i ec

nebiyye ile muhabere ve ihtilâta baladklar âyi’ olmu:

idüinden evvel-i emirde Cebel-i Bereket yânî Gâvur-da

taraf zabt ile taht- inzibâta alndktan sonra Kozan’a azîmc-

timiz irâde buyruldu. Binâen-aleyh bin iki yüz seksen senes

evâhirinde Kozan niyyetiyle hareketimize üç dört gün kaimi!

iken tahvîl-i niyyet olunarak ibtidâ skenderun’a çklp da Gâ-

vur-da zabt ile Kürd-da dahi islâh olunduktan sonra Kozar

cânibine gidilmek üzere karâr verildi.

te buralar taht- inzibâta alndktan sonra Akçada v
Dersim dalarn taht- itâ’ate idhâl etmek ve ba’dehû aâir-:

ekrâd islâh ederek ran hüdûduna dek gitmek mutasavver ise

de evvel be-evvel Gâvur-da ve Kürd-da usâtn ve gerek be

cihetlerde ve gerek Çukurova’daki aâiri ve Kozan-oullann:

taht- itâ’ate idhâl etmee me’mûr olduumuzdan yek hamlede

islâhma me’mûr olduumuz yerler Kayseriye sanca hüdû-

dundan Kilis kasabasna kadar mümted idi. Bu ise pek vüs’atli

bir dâire olduundan bir senede islâh imkândan hâriç gibi

görünüyordu.

Me’mûriyetimizin derece-i ehemmiyyet ve nezâketini tak-

dir ve tefhime medâr olmak üzere evvel-i emirde ibu dâire-i

islâhiyyenin ahvâl-i târihiyye ve corâfiyyesine dâir ber-vech-i

âti ba’z- ma’lûmât- icmâliyye verilmek münâsib görülmütür.

Kozan dalarnn ahâlîsi Selçûkîler zamânmdan kalma

aâir ve kabâilden ibârettir ve ekseri farsah yâni varsak deni-

len airettir. Yavuz Sultan Selim Han hazretleri Adana vilâ-

yetini ve memâlik-i Zülkadriye’yi memâlik-i osmaniyyeye ilhaak

ettikte bu dalar dahi bi’t-tabi’ memâlik-i osmaniyyeye mülte-

hik olmu idi. Fakat ahâlîsi vahî ve yerleri sarp olduundan

gerei gibi taht- inzibâta alnamam ve hattâ usûl-i Devlet-i

aliyye üzere tahrîr olunamamtr. Binâen-alâ-zâlik Adana ve
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cevâb vermi olduu mervîdir. Kbrs l Mehmed Paa Arabis-

tan ordusu müiri iken Kozan üzerine bir frka* asâkir-i nizâmiy-

ye sevk etmi idi. Bu frka Kars- Zülkadriye kazas içine dühûl

ile Kozan hüdûduna tekarrüb ettikte Kozan’llar bateten hu-

rûc le bu frkay basp bozmulardr. Andan sonra Kozan üze-

rine devletçe bir hareket olunmamtr. Binâen-alâ-zâlik Kozan-

oullar Kozan’da keyfe-mâ-yeâ mutasarrf kalmlardr. Çadr-

c’nn vefâtmda biraderi Ömer Bey Kozan- garbi aas oldu ve

hayli müddet Kozan- garbi aalnda kald. Ahmed Bey ye Al

Bey ve Yusuf Bey ve Mehmed Bey ve dier Mehmed Bey nâmn-

da be olu var idi. Bu iki Mehmed’in vâlideleri baka olmak

hasebiyle ikisi dahi oullarm Mehmed deyu tesmiye etmitir.

Yoksa iki biradere bir isim takmak âir yerlerde âdet deildir.

Ömer Aa mülâyim ve mu’tedil bir zât olup olu Ahmed Bey

ise amcas olan. Çadrc’ya benzer sert mizâcl bir âdem olmala

pederi ÖmerAa sekiz sene Kozan- garb aah ettikten [sonra]

Ahmed Bey an aalk postndan indirip tegallüben ypeder

yerine geçmitir. Büyük Yusuf Aa’dan sonra Kozan-oglu ha-

nedânmdan olanlara bey ta’bîr oluna-gelmi ise de aalk maka-

mna geçdikte bey ünvânn aa ünvânma tahvîl ederlerdi ve

Ahmed Aa’ya kendi adamlar Aga efendimiz derler idi. Pederi

Ömer Aa dahi aalk etmi bulunduundan ana dahi ihtirâm

ederler ve Büyük Âa derler idi.

Kozan- arkî aas Samur Aa’nm Ahmed Aa ve Meh-

med Aa ve YusufAa ve Hac Bey ve Ömer Bey ve Halil Bey

ve Haan Bey ve Murtazâ Bey ve Musdk (3-w~) Bey nâmnda

dokuz olu olup vefâtmda ikinci olu Mehmed Aa Kozan-

arkî aas olmu ise de sekiz dokuz ay sonra fevt olarak Samur

Bey ve Ali Bey nâmnda iki olu kalmtr ve Mehmed Aa’nm

vefâtmda birâderi Yusuf Aa Kozan- arkî aas olmutur.

Ba’dehü birâderi Hac Bey bir arahk tegallüben Kozan- arkî

aâs olmu ise de Yusuf Aa yine ana galebe ederek elinden

aah almtr. Hac Bey’e dahi Haçin in bir mahâllesini ye-

meklik olarak tahsîs eylemitir. Vuku’âtm yazmak sadedinde

:
olduumuz bin iki yüz seksen bir sene-i hicriyyesinde ibu Yusuf

Aa Közan- arkî müdîri bulunmutur. Büyük birâderler

Ahmed Aa sâkin ve miskîn bir âdem olup Yaylac farsah ken-

disine yemeklik tahsîs olunmu idüinden kuut- lâ-yemût bu
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Cebbâr-zâde askeri üzerine iddetli hücûm ederek anlar târ m
etmiler idi. te bu vak’a Kozan-oullarmn öhretini mûc
olmutur.

Yusuf Aa ber-vech-i merûh Kozan’da tekil eyledi

hükûmet-i müstekilleyi hâl-i hayâtnda ikiye taksim ile Koza
arkî’yi ikinci olu Samur Aa’ya vermi ve Kozan’m büy
parças olan Kozan’ garbî’yi büyük olu Ali Bey’e kalmak üz

re kendi idâresinde alkoymutur. Yusuf Aa’nn bu ikisind

baka Dervi Bey ve Hüseyin Bey ve Hac Bey nâmnda üç o
olup Hac Bey bilâ-veled fevt olmutur. Dervi Bey’in Yusuf B
ve smail Bey ve Ahmed Bey nâmnda üç olu olup asrmz
ber-hayât idiler ve Çataloluk karyesi Yusuf Bey’in yemekli

ve Kisenit karyesi Ahmed Bey’in yemeklii olup birâderh

smail Bey dahi dierlerinin sâyesinde te’ayyü ediyordu. Hüsey

Bey’in Mehmed Bey nâmnda bir olu ber-hayât bulunup o da

yeen beyler idâdmdan ma’dûd idi. Yusuf Aa’nm vefâtmda v

siyyeti veçhile büyük olu Ali Bey yerine geçip Kozan-
1
gar

aas olmu ve SamurAa dahi Kozan- arkî aalnda kaim:

tr. ibu Kozan- garbî aas Ali Aa’nm Çadrc Mehmed B
ve Ömer Bey ve Yusuf Bey nâmnda üç olu Var idi. Çadr
Mehmed Bey pek yaramaz bir olan olup nihâyet pederi A.

Aa’y îdâm ile yerine Kozan- garbî aas olmutur.

Msr’l îbrâhim Paa Adana eyâletine vürûd ile Sis k

sabasn zabt ettikten sonra bütün Kozan dalarn istilâ dâ’iy

sine düüp Kozan- arkî aas Samur Aa kendisine sûrel

mutâva’at göstermi ise de Kozan- garbî aas Çadrc Mehme
Aa muhâlefet etmekle Kozan üzerine, bir frka-i askeriyi

sevk etmi idi. Çadrc ise bateten bu frkay basp ol mertel

inhizâma duçâr etmi idi ki asâkir- msriyyeden pek az S

tarafna firâr ile tahlîs-i cân edebilmitir. Bu vak’a ile Koza
oullar bir mertebe daha öhret bulmutur ve ol vaktin hül

münce Çadrc’nm bu muzafferiyeti nezd-i Devlet-i aliyye’c

dahi ayân- tahsîn olmutur. Fakat Msrdlar oralardan çekili

de ol havâlî dorudan doruya devletin idâresine kaldkl

Çadrc evâmir-i devlete kar muhâlefet ve ser-keâne harek

eylemitir. Hattâ kendisine ba’z evâmir-i pâdiâhî teblî olu

dukta : “Ammim olu bunca memâliki havza-i tasarrufuna geçirmi

Bir avuç Kozan dalarn dahi bana çok görmemelidir'” deyu küstâhâr
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Kozan dalarnda mutavattin olan kabâil ve aâir hep

Kozan-olu’nun piyade askeri olup Cihan nehrinin sa

tarafndaki göçebe airetler dahi süvarisi idi ve kendileri

umum kumandan olup airet kethüdâlar dahi ma’iyyetle-

rinde olarak airetlerinin kumandanlar idiler. Çünkü Cihan

nehrinin sa yakasndaki göçebe airetler Kozan’a mensûb

olup kn Çukurova’da klarlar ve yazn Kozan dalar-

n ap beri tarafta yüksek ve suyu ve otu bol yerlerde yaylarlar

ve güz mevsiminde yine Çukurova’ya inerler idi. Bu cihetle

Kozan-oullanna ser-fürû ve yazl Anadolu içinde ve kn Çu-

kurova cihetinde gasb u sirkat eyledikleri emvalden Kozan-oul-

larma hisse-i münâsibe ifrâz ederlerdi ve ele geçirdikleri at ve

gaiye ve sâirenin âlâlarn seçip anlara verirlerdi ve bu airet-

ler Cüan nehrinin sol yakasndaki Cerid ve Tecrli airetleriyle

eker-i evkafta harb üzere bulunurlard. Bunlardan Kozan-olu’-

nun asâkir-i hassas makamnda bir kaç yüz etbâ 1 var idi. ibu

etbâ’ gürûhu kâmilen hükümet sâyesinde geçinirler idi ve Ko-

zan-olu haremiyle berâber uykuya yattkta etbâ dan iki mü te-

men âdemi sabaha kadar müsellâh olduklar hâlde ayaklar

ucunda bekleyip birisi aann ve dieri hareminin ayaklarn

uuturmak garâib-i âdât- kerhelerinden imi.

Kozan ahâlîsi ehl-i kasaba ve kurâ seler de anlar dahi

yazn hânelerini terk ile yaylaya çkp aaç dallarndan ve ottan

hular yaparak yazn bunlarn içinde yaylarlard. Hatta Sis

kasabas ahâlîsi bile yazn yaylaya gidip kasabada bekçilerden

baka kimesne kalmaz idi ve yayladan birisi li-maslahatm ka-

sabaya gelecek olsa bekçilerin ilmi lâhik olmakszn kendi ha-

nesine girip de bir ey alamazd. Bâlâda i’âr olunduu üzere

Kozan-oullar musâdere-i emvâli mübâh hükmünde tutup

fakat bu yolda aldklar emlâk ve sâireyi una buna bah ederler-

di ve kendilerini hükümdar makaammda tutarak ve Kozan 1 ken-

dilerine mâlikâne bilerek kn sâkin olduklar hâneler ile cüz î

baçelerden baka akarât tedârikine haris deiller idi ve fi’l-vâk’

îrâd edinmee ihtiyâçlar dahi yok idi. Zira hânelerini airet

kethüdâlar bi’l-münâvebe idâre ve at ve at-takm ve keçe ve

kilim gibi eyleri dahi Kozan’a mensûb olan Çukurova airetleri

takdim ederlerdi. Kozan-oullannm bakiyye-i havâc kendi-

lerinin ve evlâd u iyâllerinin elbisesiyle una buna verecekleri

‘ Tezâkir-i Cevdet, 8

(
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veçhile te’ayyü ederek baka bir ie karmaz idi. Kökülü

mamolu taraflarna müteferrik olan Selimlü aireti öm
Bey’in ve Haçin’in dier bir mahâllesi Halil Bey’in yemekli

idi. Haan Bey fevt olup smail Bey ve Ali Bey nâmnda iki o
ve Murtaza Bey kezâlik fevt olup Açe Bey nâmnda bir olu k;m idi. Musdk Bey dahi kantar ve ihtisâb gibi rüsûmât ile g

çiniyor idi.

Ol vakit elviye-i mülhaka mutasarrflarna kaymaka

ve kaza kaymakamlarna müdîr denilirdi. Buna kyâs
tahrîrât- resmiyyede Kozan- garbi aalarna Kozan kaym
kam ve Kozan- arkî aalarna Kozan- arkî müdîri yas

lirdi ve Kozan sanca gâh Adana eyâletine ve gâh Anka:

eyâletine merbût olduu hâlde Kozan- arkî Mara sanca
muzâf saylrd. Hâlbuki ikisi dahi sûret-i müstekillede hüküm
ederler ve evâmir-i devleti tanmazlar idi. Kozan-oullarm

hükümeti bir hükûmet-i mutlaka-i mütegallibâne olup hiç b

art u kayd ile mukayyed deil idi. Aalar akllarna gele:

yaparlar idi ve ziyâde gazab-nâk olduklar âdemi îdâm ediv

rirler idi. Bir mahkeme-i er’iyye ve nizâmiyye yok idi ve eer
Sis ve Haçin kasabalarnda müfti nâmiyle ve ba’z kurâda mi

derris nâmiyle ulemâdan zâtler var ise de pek çok husûslarc

ahkâm- er’iyyeye ri’âyet olunmazd. Kozan’da fevt olanlar

terikelerinden evlâd- zükûruna kuut- lâ-yemût te’ayyü edece

ey ifrâz u îtâ ile bâkîsini Közan-olu müsâdere ederek dil

dii kesâna ihsân eylerdi, id U Jc taksîm-i mîrâs olunmazd

Kozan ahâlîsi mütedeyyin ve sâlih âdemler ise de pek ziyâc

cehâlet içinde kalm idiler ve eerçi Kozan’da ulemâdan hay

zevât var ise de bunlar hep Kozan-olunun iânesiyle Kayseriye

de tahîl-i ulûm edip gelmi olmalariyle mütegallibe gürûhu
dan olan Kozan-oullar hakknda sükût ile mu’âmele ederlere

ve bir de Kozan-oullar dörtten ziyâde kar alp hattâ Öme
Aa-zâde Ahmed Aa dokuza kadar kar tezevvüc etmi id

Fakat beinciyi tezevvüc edecek olduklarnda eskilerden biri

müseyyeb ederlerdi. Müseyyeb ta’bîri sanki mutallaka deme

olup hâlbuki müseyyeb olan karlar kemâ-fi’s-sâbk Kozan-ol
nun yannda bulunurdu ve bu müseyyeb ta’bîri ulemânn îtin

zindan ihtirâzen bir te’vîl ise de ekser-i ulemâ bundan dolay K(

zan-oullarma buz ederlerdi.
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Kozan sanca imâlen Sivas ve cenûben Adana eyâlet-

leri ile ve arkan Mara sanca ve garben Kayseriye ve Nide

sancaklar ile mahdûddur. Zamanl nehri Kayseriye ve Nide

sancaklan ile Kozan sancan fasl ederek Sis’in alt tarafnda

Kozan içinden cereyân eden Göksu ile birleip Seyhan ismini

alr . Kozan- garbi aalannn makam olan Belenköy’den ibu

iki nehrin yâni Aksu ile Zamant’nm mütelâki olduklar mahâl-

le kadar on dört saatlik mesâfe olup hep Kozan- garbi arazi-

sidir. Ba’dehû Ceyhan nehri KaraisalI kazasndan cereyân

eden derelerin ve daha sonra Çakd nehrinin iltihâkiyle kesb-i

cesâmet eder ve Adana kasabasnn yanndan cereyân etmek

mülâbesesiyle Adana-rma denilir ve ba’dehû Çukurova’dan

cereyân ederek denize munsab olur.

Kozan ber-vech-i bâlâ bir müstesnâ hâlde bulunduundan

etrâfndaki nâhiyeler dahi inzibâtsz bir hâlde olarak buralar-

daki aki ve cânîler Kozan’a kaçp kurtulurlar idi ve Karaisal

kazâsmda Menemenci-oullan eski derebeyleri tavrmda bu-

lunmala burada Adana vâlisinin evâmiri lâykyla icrâ olu-

namazd. Menemenci dalarnn altnda ve Seyhan nehrinin

sa yakasnda vâki’ Karsant nâhiyesinde dahi Karsant-oul-

lar nîm isyân hâlinde bulunurlar idi ve Zamant nehrinin sa

keçesinde ve Alada’n aasnda Çakr ve Barazan nâm iki

karye ahâlîsi KarSant airetinden olduklar hâlde bütün bütün

isyân hâlinde olarak Adana hükümetini aslâ saymazlard, ko-

zan’m Zamant nehri boyunda münbit ve mahsûldâr bir nâhiyesi

olup ana Rum nâhiyesi denilir ki Eepmar ve Çataloluk ve

Kiske ve Kaleköyü ve hh ve Yeniköy ve Afarköyu ve Kara-

köy nâm karyeleri ve dier kurây-i sagîreyi ve üç yüz bu kadar

haneyi hâvidir. Eepnan Kozan’m hüdûdu olan Zamant

nehri kenânnda ve Kayseriye’den Belenköy’e giden cadde üze-

rinde ve Kayseriye sancana muzâf Develi kazasnn merkezi

olan Develi kasabasna be saatlik mesâfede vâki’dir ve bu cadde

üzerinde ve Develi kazâs dâhilinde Frakdin nâm bir karye olup

Develi kasabasna dört ve Eepmar karyesine bir saatlik mesâ-

fesi vardr. '

, ,

Rum nâhiyesi ahâlîsi ekser-i levâzmatin Deveh kasaba-

sndan itirâ ederler ve Kayseriye ve Nide sancaktan ahâlîsiyle

ihtilâtlan olmak hasebiyle oldukça insan görmü âdemlerdir.
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fes ve yelek ve cübbe gibi hil’atlerden ibâret kalrd. Bun’

bir kaç ermeni tacir ve sarraflar tesviye ediverirlerdi. öyle
bu sarraflar Adana’ya gelip elbise ve saire alarak Kozan’a av

ederler ve Kozan- oullarna ve hanelerine lâzm gelen mel]

sât verirler ve kendilerince defter tutarlar ve sene banda
hülâsa puslas yapp Kozan-olu’na ibrâz ile : “te bu sene :

sârifimiz u kadara bâli oldu. Falan nahiyenin âârn havâle ederse

tesviye olunur” derler. Kozan-olu dahi etbâ’mdan birini çan
“Falan nahiyenin âârn bu çorbacya verdim sen de mFmûrusurl

,
1

mekle sarraf ol me’mûr ma’rifetiyle ol nâhiyenin âârn cen

füruht ettikten sonra Kozan-olu’na varp : “Ââr vâridât

kadara bâli oldu. Masarif ba’de’t-tenzîl bakî bende efendimizin

kadar alaca kald” deyu haber verir imi ve Kozan-oullarr
defter tutmak hisâb görmek tekellüfât olmadndan sarra

ifâdesine emniyet ve itibârdan baka bir mu’âmele olma^

ellerinde bir vâsta-i tahkik dahi yok imi. Zîrâ me’mûrun elir

defter yok ki ne kadar zahire hâsl ve esmâm ne mkdâra bâ

olduunu tahkik edebilsin. Bunu kabaca tahmin edebilse b

o da sarrafn ikramiyesiyle geçinecei cihetle an tasdîka m
bûr olurmu. Hele Adana’dan alman eyâmn kymetini K
zan’dan tahkik etmek hiç kaabil deil idi. Zîrâ Kozan’d
Kayseriye’ye gelip gidenler ancak Kozan-olu’nun iânesi;

geçinen talebe-i ulûm olduu gibi Adana’ya gidip gelen

dahi ancak bu ermeni sarraflar olup anlar dahi Kozan-olu’n

emniyet ve îtimâd eyledii efrâd- mefdûdeden ibâret idi

mücerred Kozan-olu’nun izniyle gidip gelirler idi. Ahâl

sâireden kimsenin Kozan hâricine çkmasna ruhsat verilmez

çkan olur ise bir dahi Kozan’a idhâl edilmez idi ve Adana vâ:

tarafndan bir me’mûr Kozan-olu’nu görmek üzere bir i
Kozan’a gidecek oldukta Sis’e varp kenârnda tevakkuf ec

ve Kozan-olu etbânda ta’yîn olunan mübâir ile Kozan da

na gider idi ve mübâir an gayet dolak ve çaprak yollard

götürerek doru yollar ana göstermez idi. Elhâsl Kozan a§

lan hâricden ldmesneyi Kozan’n ahvâline vâkf etmezler

Kozan ahâlîsine dahi hâricin ahvâlini örenmee meydan v
mezler idi. Bîçâre farsahlar yüksek dalann üzerine çkar

cânib-i imâle nazar ile Rum taraf ve cânib-i cenûba naz

ile Çukurova diyâr diyip baka âlem bilmezler idi. Fakat hac

gidip gelenlerin sözlerini masal gibi dinlerler idi.
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saatlik mesafedir. Sis Kozan dann eteklerinde ve Çukurova’da

bir dan yamacnda alt yüz kadar müslim ve ermeni hâilele-

rini hâvî bir güzel kasabadr. Bir büyük manastr ve kilisesi

olup Sis katoikosunun makamdr. Kozan- garbî’de bundan

baka bir kasaba yoktur. Kozan-olu tarafndan bir zabit burada

icrây-i hükümet eder. Civarnda hayli karyeler ve airetler var-

dr. Karnitili ve Lek ve Haclar nâm airetler dahi Sis’e merbut-

tur. Fakat kn Çukurova’nn Sis’e karîb mahallerinde klayp

yazn Harmanck nâm yaylaya giderler ve dâima hrszlk ederler.

Bu üç airet kürd olup âir Kozan aâir ve ahâlîsi hep türkdür.

Sis ile Adana arasnda klayan Srkntl ve yine Kozan tarîkiyle

Çukurova’ya inip klayan Afar birer büyük turkmen aireti-

dir. Bunlarda dahi hrszlk âdeti var ise de kürdlere nsbetle

pek ehven ve ehl-i rz âdemlerdir. Sis’den Adana’ya kadar on

sekiz saatlik mesafedir. Çukurova’nn bir kt’asdr. Bu mesâ-

fenin nsf Adana’ya tâbi’ ise de buralar cevelân-gâh- aar

olmala Adana’dan bir buçuk saat ilerisinde emniyet yoktur

ve Cihan nehrinin sa keçesinde klayan airetler Kozan’a

mensûb olmala Kozan-olu Adana tarafna gücense bir ai-

reti taslît ile Adana’nm hayvânâtn gasb ve mezru’âtn itlaf

ettirir. Binâen-aleyh Adana eyâleti meclis-i kebîrinde âzâdan

birisi Kozan-olu aleyhine söz söylemekten htrâz eylerdi. Hatta

bir gün Adana meclisinde Vâli Paa dahi hâzr olduu hâlde

airet kethüdâlarndan birisi: “ Ömer Aa?nn posta cülûsü senesi öyle

olmu idi” deyu bir fkra nakl edip cülûs ta’bîri ise padiahlarn

taht- saltanata geçmeleri makaamnda örf ve stlah olduundan

Vâli Paa’nn buna, pek ziyâde can sklm olduu halde ale-

, nen kethüdây tekdire cesâret edememitir. Sis cihetinde Kozan

ile Mara sancana tâbi’ Kars- Zülkadriye kazâs arâzis bey-

ninde Sunbas nehri hadd-i fâsl tibâr olunmutur. Fakat nehrin

\üst tarafnda vâki’ Bucak karyesi dahi Sunbas nahiyesi dahi-

lindedir. Sunbas nehri Anavarza kalesi civârmda Savrun nehrine

munsab olur. Anavarza Kars’a üç ve Sis’e dört ve Cihan neh-

rine bir saat mesâfede nevâdir-i âsâr- kadîmeden bir ehr-

cesîmin harâbesidir. Kars- Zülkadriye kazâsmn merkezi olan

Kars- Zülkadriye kasabas' vaktiyle Zülkadriye devletinin me-

tâs olduundan bir ma’mûr kasaba iken harâb ve külliyyen

nâ-bedîd olarak Pazar-yeri denilir arâzî-i hâliyyeden ibâret
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Da ahâlîsine nisbetle mûnisdirler ve ibu Rum nâhiyesiy

Belenköy arasnda yüksek dalar olup buralara kn, çok ki

düerek yollar kapanr ve Belenköy tarafna geçilemez olur. £

dalar içinde ve Eepnar’ndan Belenköy’e giden tarîk üzerine

Baçecik nâm karye olup buradan Belenköy’e gidilir iken bir sa

kala dan belinden Belenköy’e inilir. Binâen-aleyh bu karye;

Belenköy tesmiye olunmutur. Eepnar’ndan Kale karyesine i

ve oradan Baçecik karyesine dört ve oradan Belenköy’e kezâl:

dört saatte varlr. Binâen-aleyh Belenköy ile Eepnan arasmc

on bir saatlik mesâfe vardr. Belenköy yüz bu kadar hâne
hâvî bir karye olup kn Kozan- garbî aas ve akrabâ ve e

bâ’ burada ikaamet ederler. Baçecik müslim ve gayr- müsli

takriben otuz hâneden ibâret bir karyedir. Her tarafnda dem
ma’denleri vardr. Rum nâhiyesine civâr olmak mülâbesesiyle as

cebel ahâlisine nisbetle mûnisdirler ve oldukça söz anlar âden

leri vardr. Baçecik karyesinin cânib-i garbisinde Oruçlu a
reti sâkin olup yüz elli hâne kadar vardr. Fakat bunlanl b

haylisi kn Sis tarafna gelirler.Yine derûn- cebelde ve Baçeci

karyesinin cânib-i cenûbîsinde ve iki saat mesâfe kurbünde ot
haneyi hâvî Gürümze nâm bir hristiyan karyesi vardr ve b

karyenin civârnda ve Belenköy’e dört saat mesâfede altm hî

neyi hâvî Kisenit nâm slâm karyesi vardr. Belenköy’den D
veli’ye bir kesdirme yol olup yazn iler ve Gürümze ve Çata
oluk üzerinden geçer. Bu tarîk ile Belenköy’den Gürümze’)
giderken Gürümze’ye bir saat kala bir han harâbesi olup Kö;

olu han denilir ki mukaddemâ Kör-olu nâmnda bir kimesn
nin inâ-kerdesi imi. Yoksa masallarda söylenen mehur Kö:

olu deildir. Zîrâ mehûr Kör-olu’nun makam Tokad’
alt saat mesâfede vâki’ Çamlbel olduu mehûrdur. Belenköy

ün cânib-i garbisinde altm kadar müslim ve gayr-i müsli
hânelerini hâvî Yerebakan nâm bir karye vardr. Yine Belenkö;

ün cânib-i garbîsinde ve Sis caddesi üzerinde Akkaya nâm bi

farsah karyesi vardr. Bunlardan baka dalarda ve Göksu bc

yunda bir çok ufak tefek farsah karyeleri vardr. Farsahlar pe
vahî ve fakir ve fakat mütedeyyin âdemlerdir. Göksu’nun aaf
tarafnda ve iki keçesinde Karacalar aîreti olup dört yüz yetmi

kadar hâneyi âmil on sekiz kt’a karyeleri vardr. Pek ziyâd

fakr u fâka ile te’ayyü ederler. Belenköy’den Sis’e kadar on seki
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sinin cânib-i imâlîsinde ve Aziziye hüdûdu üzerinde altm

hâneden ibaret Yaylac farsah olup bunlar üçer beer hâne

müteferrik olarak iskân ederler. Aziziye’nin kt’a-i arkyyesinden

Haçin’e giden yol Maara nâhiyesi içinden geçer ve Aziziye’nin

kt’a-i garbiyyesinden Haçin’e giden cadde dahi Yaylac farsah-

lar içinden ve Rumlu karyesinden mürûr eder. Haçin iki binden

ziyâde hâneyi âmil bir kasabadr. Kozan- arkî müftisi dahi bu-

rada ikaâmet eder ve etrâfndaki karyelerde slâm kesret üzeredir.

Lâkin nefs-i kasabada ehl-i slâm pek azdr. âir ahâlîsi hep hrs-

tiyandr. Kozan- arkî’de bundan baka kasaba yoktur. Haçin in

cânib-i cenûbîsinde ve üç saat mesâfesinde vâki’ ve elli altm

kadar hâneyi hâvî olan Gürleen karyesinde Kozan- arkî aas

ve akraba ve etbâ’ ikaamet ederler. Gürleen’e üç ve Belenköy’e

dahi üç saat mesâfesi olan Feke karyesi dahi Kozan- arkî ye

mülhaktr. Altm kadar slâm ve hristiyan hânelerini âmildir.

Bir küçük kalesi vardr. ki Kozan’a dahi hakim bir noktadr.

Kozan’llarm bir mühim ileri olsa iki taraf burada ictimâ’ile

meveret ederler. Feke’nin üst tarafnda ve Belenköy e üç ve

Haçin’e alt saat mesâfede vâki’ Göbelli karyesi ve yine bu ci-

hette Belenköy’e iki buçuk ve Haçin’e yedi saat mesâfesi olan

Sülemili karyesi ve Belenköy’e üç ve Haçin’e alt saat mesâfesi

olan Köleli ve Belenköy’e dört ve Haçin’e yedi saat mesâfesi

olan Tenkerli karyesi hep Kozan- arkî merbûtâtndan idi.

Gürleen karyesinin alt tarafnda ve Göksu boyunda Selimli

farsahlan sâkin olur bir büyük airettir hayli karyeleri vardr.

Tapan ve erifli mehûr karyelerindendir. Tapan’da Yusuf

Kethüdâ Kozan- arkî aas Yusuf Aa’nn kayn pederi ve ol

havâlîde mütehayyiz ve söz anlar bir âdemdir. Sis kasabasna

dört ve Haçin kasabasna on alt saat mesâfede vâki’ ve^ krk

hâneyi hâvî Mente ve Sis’ e iki ve Haçin’e on be saat mesâfede

vâld’ ve yirmi be hâneyi hâvî Gedikli karyeleriyle Sis e bir

iki saat karîb ve Haçin’den on iki ve on sekiz saat ba’îd bir takm

kurây-i sagire dahi hep Kozan- ark muzafatndan idi. Elhasl

iki Kozan aâirce taksîm ile birbirinden tefrîk olunup yoksa

münâsebet-i mevk’iyye gözetilerek yaplm bir taksîm deil idi.

Tafsîlât- sâbkadan anlald üzere ol vakit Mara sanca-

nn Kozan’a civâr olan nâhiyeleri inzibât altnda deil d. Bun-

dan baka Mara kazâs dâhilinde vâki’ Zeytun nâhiyesi dahi
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kalm idi ki Çukurova’da ve Sis kasabasna alt saatlik mes;

fede vâki’ müferrah bir mahâldir. Derûnundan Savrun neh:

cereyân eder. bu Pazar-yeri ile Cihan nehri arasndaki sahrc

lar Bozdoan airetinin klasdr. Kars- Zülkadriye kaz

snn Kozan’a muttasl olan Sunbas nahiyesinde Kökülü-ou

lan bal bana hükümet ederler. Kozan-oullanna vergi ve

mezler ve Kozan’a istinaden Kars kazas müdîrine dahi ser-für

etmezler ve Sunbas nâhiyesinin üst tarafnda Yabasan kabile

olup bunun kethüdâs olan Gençolan-olu Ahmed Aa cesv

bir âdem olmala o dahi bal bana bir derebei idi. Hatt

Kbrs’l Mehmed Paa Arabistan ordusu müiri iken bâlâd

beyân olunduu üzere Kozan üzerine sevk olunan asâkir-i n

zâmiyye zâbitânma Ahmed Aa hüsn-i mu’âmele etmekle K<

zan- arkî aas Yusuf Aa ana gücenip asâkir-i mezkûre b<

zularak oradan çekildikten sonra Ahmed Aa’nm aleyhine

bulunmu ise de Ahmed Aa kendi airetiyle bir seneden ziyâc

YusufAa’ya mukaavemet etmi ve nihâyet YusufAa Çukurov

aâiri ile an aa taraftan dahi tazyik etmekle barimaa me
bûr eylemi ve andan sonra Ahmed Aa dahi Yusuf Aa’y

mümâât ve müdârâya mecbûr olmutur.

Yabasan yaylalar Göksün nahiyesiyle Kozan- ar]

arasnda yukarya doru mümted olup gider. Elhâsl Kozan

arkî’yi arkan Sunbas nâhiyesi tahdîd eder. Dalar ve dereli

ile mahallince maTûm olan hüdûdu iki taraf dahi tüfenkleriy.

muhafaza eyler. Göksün nâhiyesi fi’l-asl Kars- Zülkadriye k;

zâsna merbût iken muahharan Andrn kazâsna ilhaak blu

mutur ve üst tarafta Maara nâhiyesi dahi Kars- Zülkadri)

kazâsmdan ma’dûd iken muahharan Sivas vilâyeti dâhiline

müceddeden tekil olunan ve arkan Kozan- arkî’yi tahdî

eden Aziziye sancana rabt olunmutur, ibu Maara nâhiye

Kozan- arkî’nin cânib-i ark- imâlîsinde vâki’ olarak Kozan

arkî içine girmitir. Kozan- arkî ile Kozan- garbi arasmd

hüdûd- tabî’iyye yoktur. Karye ve nâhiyeleri birbiri içine gi

mitir. Kozan- arkî’nin imâlen Aziziye kaymakamlna i

garben Kozan- garbî’nin Rum nahiyesine muttasl bir nâh

yesi olup elli haneyi hâvi amh ve altm hâneyi hâvi Îmam-kul

ve krk hâneyi hâvi Rumlu karyelerini ve dier ba’z kurây

sagîreyi câmi’dir. Yine bu nâhiye dâhilinde ve Rumlu kary
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haneleri ibu urba-olu Gazur’un mahallesinde ve ann taht-

idâresinde idi. Kasabann cihet-i cenûbiyyesinde ve bir saat

mesafesinde vâki’ ve ehl-i slâm ile mahlut ve on iki haneden

ibaret bulunan Fenk karyesi dahi kezalik Gazur un idaresine

tâbi’ idi ve kasabann cihet-i garbiyyesinde on hâneden bâret

olan Kzlda nâm ermeni karyesiyle kasabann civârnda bu-

lunan ve ahâlîsi hep müslim olan Dönükler karyesi Suren-olu

Nazaret’in idâresinde bulunan mahâlleye mülhak idi ve ka-

sabaya üç saat mesâfede ve cânib-i cenûb- garbisinde yüz otuz

hâneyi hâvi ve be oymaa münkasim olan Mhal karyesi Yakob-

olu mahallesine ve Mara cihetinde vâki’ ve yüz seksen hâneyi

hâvî ve kezâlik be oymaa münkasim olan Alabal karyesi

dahi Yenidünyâ-olu mahâllesine mülhak idi.
.
Bu karyelerin

yerleri dalk ve ekseri talk olup câbecâ çam aaçlar bulunur.

Ahâlîsi üçer beer hâne bir yerde olarak müteferrikan iskân eder-

ler. Bu cihetle Alabal karyesi oymaklarnn bir ucu Mara’a

dört saatlik mahâllere kadar mümted olur. Elhâsl Zeytun ka-

sabas ile kurây-i mülhakasnm mecmû’u bin alt yüz krk yedi

hâneden ibaret olup bunun tahminen krk bu kadar hanesi

ehl-i slâm olduu cihetle ermenileri bin alt yüz hâneden ibâ-

ret kalr. Balca medâr- te’ayyüleri demir ticâretidir ki kasa-

bann üç saatlik mesâfesinde vâki’ dadaki demir ma deninden

pek ziyâde külfetle demir çkarp satarlar. u hâle göre burada

nasl ermeni emareti tekîl olunabilirdi ve Frka-i islâhiyye Ko-

zan ve Gâvur - da ve Kürd -da havalisini slaha me mur olup

bu arada Zeytun gibi bir küçük nâhiyenin dahi zamîme-i

islâhât klnmas emr-i tabî’î idi. Fakat Zeytun ii bir mes ele-i

politikyye rengini alm olduu cihetle bu bâbda Hâriciye

nezâretinin muvâfakat lâzm geldiine mebnî Fuad ve Âlî

Paa’lar ile bu islâhâta dâir müdâvele-i efkâr olunurken bu

Zeytun mes’elesini der-miyân ettim ve : “Bunca memâlik-i vâsi-

*ann islâhiyle megul olduumuz hâlde 2eylun nahiyesini hâli üzere b-

rakmak caiz olamaz ve âyed ki buna politika mâni ’ olur ise esâsen bu

slâhattan feragat evlâ olur" dedim. Âlî Paa mutâlâ’aya vard.

Ben de üzerine varmayp sükût eyledim. Bir kaç gün sonra ça-

rd. Yanma vardm. “Kozan hakknda ne mu’âmele ederseniz ay-

niyle Zeytun hakknda dahi ol veçhile mu’âmele etmee me’zûnsunuz •

Ana göre hazrlannz" dedi. Bundan iin cihet-i politikyyesm

f
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çend seneden beri bütün bütün isyân hâlinde idi. Çünki Zeytu

ermenilerinin vuku’ bulan ba’z harekât- ser-keâneleri üzerin

Mara mutasarrf bulunan zzet Paa-zâide Aziz Paa anla:

tc’dîb için yerlilerden ve Tecirli airetinden ve muhâcirîn

çerâkiseden bir mkdâr nefîr-i âm askeri toplayp Zeytun üz<

rine sevk etmi idi. Hâlbuki yerlilerden bir çou ve Tecirli aîre

te’dîb nöbeti sonra kendilerine dahi gelecei mutâlâ’asiyle Azi

Paa’mn muvaffakiyetini istemediklerinden asâkir-i merkuum
Zeytun’a tekarrüb ettiklerinde ermeniler bunlarn üzerine hr

cûm ettikleri gibi Tecirli atls ric’at edip yerliler dahi bozu
mala ve muhâcirîn dahi buralarn acemisi bulunmala hay

telefât verilerek münhezimen avdet olunmu idi ve bunun üzerin

Zeytun ekyâs marp bütün bütün isyân sûretini göstermi o.

malaryla andan sonra ne Mara’dan oraya kimesne gidebilire

ve ne de Zeytun’lulardan birisi Mara’a gelebilirdi. stanbul’dal

ermeni çelebilerinden bir takm müfsidler ise Zeytun’daki dö
koca-bamm resimlerini aldrp anlan bir vâsta ile Fransz im

paratoru üçüncü Napoleon’a takdim etmiler. Bir gün Pari

büyük elçisi Cemil Paa Fransa Hâriciye nezâreti dâiresin

gittikte bu resimler kendisine sanki ermeni prenslerinin resimle

imi deyu irâ’e olunmakla o dahi: “Bunlar bir takm çobanlardr

demi ise de bu resimler Fransa devleti nezdinde bütün bütü

te’sîrsiz ve hükümsüz kalmayp Zeytun’lular min-gayri-resmi]

himâye efkân peydâ olmu idi. Ol çelebilerin garaz ise Zeytun

da bir ermeni emâreti tekil etmek idi. Hâlbuki orada bir emâ
ret tekil edecek hamîr-i mâye olmad tafsîlat- âtiyede

ma’lûm olur.

Zeytun nâhiyesi Andnn ve Mara ve Elbistan kazâla

arasnda bir kasaba ile Alabah ve Mhal ve Kzlda ve Dönük
ler ve Fenk nâm be karyeden ibârettir. Zeytun kasabas Mara’n
cânib-i imâl-i garbisinde ve on iki saat bu’dunda ve yükse]

dalar arasnda vâki’ bir dar vâdî içinde olarak bin üç yüz hâ

neyi âmildir. Takriben yirmi otuz hânesi brâhim-ua deni

len ehl-i slâm olup bâkîsi ermenidir. Bu kasaba dört mahâl

leye münkasim olup her birini birer ermeni koca-bas bal ba

ma idâre eder. Yek dierin ilerine karmazlar. Bunlar Yeni

dünyâ-olu Asfatur (Asduadzadur) ve Yakob-olu Mgrdiç v
Suren-olu Nazaret ve urba-oiu Gazur’dur. Mezkûr ehl-i islân



TEZÂKÎR-Î CEVDET 123

rulmas için Hâriciye nezâretinin muvafakatini tahsile lüzûm

görülmü idi. Mara beyi Süleyman Bey ki muahharan mîri-

mîrân olan mehur Süleyman Paa’dr bu dahi Mara’n Bâyezid’

li kolundan olduu hâlde Zülkadriye’lilerden kz alp iki taraf

celb ile Mara’da büyük kuvvet kazanm idi. Yazm ekseriyâ Ma-

ra civarnda Bakonu nâm dan üzerinde ikaamet eyler ve

zevk u safâ ile megul olur idi. Hâlbuki Cebbar-zâde Celâl Paa

asâkir-i külliyye ile Mara üzerine hareket etmekle lede’l-mu-

hârebe Süleyman Paa münhezim olarak Sis’e gidip Kozan-oul-

larna dahil dümü idi. ite ol vakit Bakonu yaylasnn zevk

u safâsim tahattur ve tahassür ederek söylemi olduu arknn

bir bendi budur :

Çk bakalm görünür mü
Bakonu’un da imdi

Mara’m baçesi ba
Hublann oyma imdi.

Süleyman Paa bir müddetcik Sis’de tevakkuf ile Kozan-

oullarmdan me’mûl olan mu’âveneti görmediine mebnî Ga-

vur-da’na geçip Karayiit-oullanna dehalet ve Gavur-da n-

dan ve civârmdaki aâirden cem’ eyledii asker ile hareket

ederek tekrâr Mara’ alm ve evvelkiden ziyâde kuvvet bulmu

idi. Hattâ Msr’l Îbrâhim Paa’nn Ayintab’da ta’biye eylemi

olduu nizâmiye taburlar üzerine bateten hücûm ile bunlar

muzmahil etmi ve bu cihetle nezd-i devlette dahi kesb-i i’tibâr

eylemi idi. Vefâtmda olu Ken’an Bey’ e paalk ünvâniyle

Mara sanca tevcih olunmu ise de pek hadîsü s-sinn olduu

cihetle bir aralk celb ve rütbesi kalemiye rütbesine tahvil ve

Mektûbî- sadr- âlî odasna me’mûr klnm ve andan sonra

Mara’a taraf- devletten mutasarrf nasb olunmakta bulun-

mutur. ite asrmzda münî-i mehûr olan Ken an Bey budur.

Cihan yâni Ceyhan nehri Elbistan kazâsndan çkp ve

Zeytun nâhiyesinin cânib-i arkîsinden ve Mara kasabasnn

iki saat aasndan geçerek Düldül dan yarp Çukurova’ya

iner ve Hemite ve ahmaran kaleleri civarndan ve Misis

karyesinden geçip Yumurtalk limannn cânib-i garbisinde

denize munsab olur. Misis arablarn Masîsa dedikleri ehirdir

ki mürûr- zamân ile harâb olarak Cihan nehrinin sa tarafnda

!.
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lâzm gelenler ile söyleip karâr- kat’î vermi olduunu anladm.
Zîrâ Âlî Paa mesâil-i politikyyede gayet ihtiyatkârâne davranl
dûr-endî bir zât idi:

Haleb ve Ayintab taraflarnda ahâlî emîr ve yeniçeri deyu
iki ksma münkasim olup yeniçeriler osmanl takm olarak

devlet tarafdârlm 1 ziyâde iltizâm ederlerdi. Emirler dahi

efkâr- atîka gayretini güderlerdi. Yeniçeri ocann ilgaasna

kadar bu keyfiyet bakî olup ara sra tarafeyn beyninde mücâ-
deleler ve muhârebeler vuku’ bulurdu. Ayniyle bunun gibi

Mara sancanda dahi Zülkadriye’li ve Bâyezid’li deyu ahâlî

ikiye münkasim olarak ara sra beyinlerinde mukaateleler vu-

ku’a gelirdi. Çünki Zülkadriye memâliki zabt olundukta taraf-

Devlet-i aliyye’den Bâyezid Bey nâmnda biri Mara beyi nasb

olunmu idüinden ana tarafdâr olanlara Bâyezid’li ve eski

beylere ve aalara Zülkadriye’li denilmi idi. Mara kasabasnda
iki takmn kahvehâneleri bile baka baka olup bir taraf dier
tarafn kahvehânesine gitmez idi. Mülhak nâhiyelerde dahi bu
keyfiyet cârî idi. Meselâ Bulank kazas iki nahiyeye münkasim
olarak biri Bâyezid’li ve dieri Zülkadriye’li idi ve Mara’a
mülhak olan Ekbez ve Tiyek ve Haclar nâhiyesi beyleri hep

Çoban-oullarmdan olduklar hâlde Ekbez ile Tiyek nahiye-

leri Zülkadriye’li ve Haclar nâhiyesi Bâyezid’li olmu idi. te
bu veçhile Zeytun çorbaclar dahi Bâyezid’li ve Zülkadriye’li

deyu iki ksma taksim olunup ara sra bunlar dahi muhârebe-

lere terik edilirdi. Nefs-i Mara’da kang tarafn nüfuzu galib

olursa nevâhîde dahi ol taraf galib saylrd. Elhâsl Mara san-

canda ara sra müâcere ve muhârebe vuku’u âdet hükmüne
girmi idi. Lâkin bu muhârebeler dorudan doruya devlete

kar isyân kabilinden add olunmazd ve sair nevâhî gibi Zeytun

nâhiyesinin ihtilâli dahi Zülkadriye’li yâhud Bâyezid’li beylerin

tahrîkâtndan ne’ et eylerdi. Bu cihetle: “Zeytun’da zuhûra gel-

mi olan yolsuzluklarn mahâllince münâsib olan ba’z- tedâbîr ile tes-

viyesi kaabil iken Aziz Paa an izam ederek ZeJtun üzerine nefîr-i

âm kaldrp neticesinde münhezimen avdet
.
etmesiyle bir ZeJ^un

meselesi meydana çkt” deyu ba’z- erbâb- vukuf tarafndan ihtâr

olunmu idi. u hâlâta nazaran Zeytun mes’elesinin tüfenk

patlamakszm tesviyesi me’mûl ise de dâimâ iin ar tarafn

dahi düünmek lâzm geldiinden lede’l-hâce Zeytun’un vu-



TEZÂKÎR-1 CEVDET 125

ömer-olu Deli Halil’in zîr-i dest-,i tegallübünde idi ve kendi-

sinin Kilis’de bir kona olup ba’zan orada ikaamet eyler ve hü-

kümetin umûruna müdâhale eder ve istedii mahbûslar sal-

verir idi. Kilis kaymakamnn Haleb cihetindeki ova köylerine

hükmü câri olup ammâ Kürd-da ciheti Deli Halil’in elinde

idi. Kilis kasabas sanki Haleb hükümeti ile Kürd-da hüküme-

tinin arasnda bir fasl- müterek gibi olmu idi. Kürd-dat’mn

her tarafnda Deli Halil’in hükmü câri olup u kadar ki Mara
cihetinde kâin Keferdiz nahiyesi aalar ana kar serbest ve

müstakil iseler de Deli Halil Keferdiz aalarna dahi galebe etmi

idi. Kürd-da ahâlîsi kâffeten kürd olup Kürdce tekellüm ederler.

Gâvur-da ahâlîsi eskiden kalma türklerden olup Kozan’hlar

gibi bunlar da kendilerini Osmanl add etmezler. Fakat Kefer-

diz nâhiyesi karsnda ve Gâvur-da’nn cânib-i arkîsindeki

Egintili ve lhamanlu nâhiyeleri ki bunlara Kenâr nahiyeleri de-

nilir ve lhamanlu nahiyesinde vâki’ Hanâz karyesinin yann-

da Gâvur-da’nm içine doru girmi Çerçili nâhiyesi ve ann

srasnda ve cânib-i cenûbîsinde vâki’ Kerkütlü nâhiyesi ahâ-

lîsi kürd olup eerçi Gâvur-da’nda bulunmalar hasebiyle

Türkçe tekellüm ederler ise de havmiyyet kasebiyle bu dört na-

hiyede dahi Deli Halil’in nüfûzu câri olarak hükümetin emri

nâfiz olmaz idi ve eerçi Kerkütlü nâhiyesinde bulunan ve

seksen doksan hâneyi hâvî olan Idinlü (jk-'O ve Kökülüfjiy^)

mahalleleri ahâlîsi fi’l-asl türk iseler de kürdler içinde kalp

anlarn tavr u mizâcm almlardr. Bu kürd nahiyeleriyle Ke-

ferdiz nâhiyesi arasnda vâsi’ ve münbit ovalar vardr ki Dum-

dum-ovas denilir. Buralar Delikanl ve Çelikânl airetlerinin

cevelân-gâh olmak hasebiyle âsâr- imaretten ârîdir. Çerçili

nâhiyesi hayâdîd ve ekyâ yata ve emvâl-i magsûbe ve mes-

rûkann pazar-gâh olup Adana tarafndan gasb u nehb ü sirkat

olunan hayvanât ve emvâl-i âire burada satlr ve Kilis ve Ayin-

tab taraflarna götürülür ve o taraflardan alman mallar kezâlik

Çerçili’de satlarak Adana cihetine arlr idi. Kerkütlü nâhiye-

sinin içerisinde Kayaba denilir ve oradan Gâvur-da’nm sar-

bü’l-menâl yerlerine çklr bir mevki’-i menî’olup Hac Ömer-

olu Deli Halil’in pek ba sklr ise buraya ilticâ eyler idi.

Kerkütlü nahiyesinin cânib-i cenûbîsinde ve yine Gâvur-da’

-

mn cihet-i arkyyesinde Ekbez ve Tiyek ve Haclar nâhiyeleri

{
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ve Adana’mn alt saat mesafesinde bir karyeden ibâret kalm-
tr. Bunun kar tarafnda iki cesîm han olup ancak surre-i hü-
mâyûn bahren Beyrut’a gönderilmee baladktan sonra bu
hanlar metrûk hükmünde kalmtr. Buradan Payas’a giderken
Kurtkula’ndaki han dahi bu hâldedir. Krm muhârebesinden
sonra Rusya’dan hicret eden nogay muhâcirlerinden iki

bin bu kadar hânesi akdemce Hemite kalesinden Misis civarna
kadar iki keçeli iskân ve bir hayli karyeler tekil olunmu idi.

Çukurova tûlen çel sanca hüdûdundan Gâvur-da’na kadar
ve arzan Sis’den ve Kars’dan Seyhan nehrinin munsabma ve
Karata iskelesine kadar mümted bir sahrây-i vâsi’adr. çinde
kt’a kt’a tepeler ve dalar vardr. Berdan nehri Tarsus’dan ve
Seyhan nehri Adana’dan ve Cihan dahi ber-vech-i bâlâ Misis’den1

cereyan eder ve bir çok enhâr- sagîre dahi bu nehirlere karr.
Sahîfe-i mistar-keîde gibi bir güzel sahrây-i vâsi’adr ve gayet

münbit ve mahsûldârdr ve Mersin kazâsmdan Adana’ya ka-

dar olan kt’as ma’mûr ise de
.
andan ötesi cevelân-gâh- aâir

olmala âsâr- umrândan hâli idi ve Adana’dan Kozan’a doru
bir saat mesâfe ilerisinde emniyet yok idi. Misis ve Kurtkula
karyeleri ahâlîsi dahi aâirin errinden âzâde deiller idi. îte
Çukurova bu hâlde iken nogay muhâcirleri Cihan nehrinin
iki keçesinde köyler yapp Çukurova’nn bir ksmn imâra
çalmakta ve kendilerini silâhlaryla aâirin errinden muhâ-
faza etmekte idiler.

Düldül da uzaktan sivri ve yüksek bir da gibi görünür.

Hâlbuki ikiye bölünüp arasndan Cihan nehri geçer. Bu dada
bir takm farsahlar vardr ki aâir oralara çkamayp anlar dahi
aâirin te’addîsinden havf ile ovaya inemezler ve kazmalar ile

yerleri kazp kukuruz ekerler ve keçi beslerler. Te’ayyüleri buna
münhasrdr ve gayet vahi âdemlerdir. Cihan nehrinden Belen
boazna kadar olan cibâl-i müteselsileye Gâvur-da denilir ki

muahharan Cebel-i Bereket deyu tesmiye olunmutur. Bu da-n cânib-i arkîsinde ve ana muvâzî olarak mümted olan da-
lara dahi Kürd-da denilir ki Kilis kazâsma mülhaktr ve Kilis

kasabas bu dan cânib-i arkîsinde vaki’dir. Kürd-da Hac

1 Müsveddede Misis'den çizilmi ise de mânâ bakmndan gerekli

görülerek metne alnmtr.
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bu caddenin muhâfazas için elli nefer asâkir-i muvazzafa harc

verilip o dahi kendi âdemleriyle postay götürüp getirirdi ve ev-

velce kendisine haber verilir ise ba’z- me’mûrîni dahi Belen’den

Haleb tarafna ve o taraftan Belen’e geçirirdi. Reyhâniye atllar

olmadkça kimse bu caddeden emniyet üzere geçemezdi. Binâen-

aleyh skenderun iskelesine çkan ebnây-i sebil Belen ve Antakya

üzerinden dolaarak Haleb’e ve oradan dahi Ayintab tarikiyle

dolaarak Mara’a giderlerdi

.

Ber-vech-i bâlâ göçebe airetler Uzunyayla’ya gidip ge-

lirken Mara civârnda bir iki gün meks ü tevakkuf ile kn Ada-

na ve Haleb taraflarndan ve yazn Anadolu içinden gasb u

sirkat eyledikleri emvâli dûn fiatlar ile Mara da satarlar ve

Mara’dan srmal eer takmlar ve ma’mûlât- âire alrlar

idi. Bu cihetle Mara ahâlîsi ucuz bahâ ile bir çok eyâ alrlar ve

esnâf ale’l-husûs saraçlar hayli al veri ederlerdi. Lâkin Ma-

ra civarndaki münbit arâzîlerini zirâ’at ve imâr edemezlerdi.

Zira göçebe aâir külliyetli hayvanlariy'e hareket ede-geldikle-

rinden uurlarna rast gelen mezrû’ât itlâf ederlerdi. Bulank

kazas Gâvur-da’nn Cihan nehrinden Ulal dalarna kadar

olan kt’asdr. içinde epeyce ma’mûr karyeler vardr ve Mara

sancana tâbi’dir. Fakat garben Çukurova’ya ve cenûben

Ulal dalarna muttasl olduundan ve cânib-iarkîsinin bir

ucunda dahi kürd nâhiyeleri bulunduundan tamâmiyle inzibat

ve inkyâd altnda deil idi. Ulal aâir Bulank kazas hudu-

dundan bed’ ile Gâvur-da’nm zirvesinde ve sa’bü’l-menâl

olan yerlerinde sâkin olup hep Uzeyr yâni Payas sancana

merbûtturlar.- Fakat Ulal’lardan Kapulu aireti denilir bir

küçük oymak vardr ki Kapulu derbendinin üstünde, sâkin olup

Tiyek nâhiyesine tâbi’dir. Yazn Tiyek’liler yaylamak üzere

buraya çkarlar. Ulal’lar be oymaa münkasim olarak her

biri bir nahiye itibâr olunur ve her birini derebeyi tarznda bir

aa idâre eder. Bu aalklar birer hânedâna mahsûs olarak bi’t-

' tevarüs intikaal eyler. Bunlara ocak ta bir olunur ve beyinlerinde

oca batas ta’bîri inkisâr ve bed-du’â makamnda kullanlr.

Bunlar be hânedândr ki Kelmen
(
>JY)- oullar ve Karayiit-

oullar ve Kaypak-oullar ve Çend ( -u»- )- oullar ve Ali Bekir-

oullar’dr. Kelmen-oullarnm makam Yarpuz karyesi idi ki

Çerçili nahiyesinin üst tarafndaki zirve-i cebelde bir karyedir.
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olup bunlar Mara’a mülhaktr ve ahâlîsi hep türktür. Fakat

araya mezkûr kürd nahiyeleri girmekle bunlarn Mara’a ir-

tibatlar münkati’ hükmünde olduundan bu üç nâhiyede dahi

ol vakit yerli beyleri sûret-i müstekillede hükümet ederlerdi.

Gûyâ Sultan Murâd- râbi’ Badad seferinde buradan geçip de

Tiyek pî-gâhmda ordusunu kurdukta bir çoban bir elmas bulup

huzûr- hümâyûna takdim ettikte kendisine bu üç nâhiye ber-

vech-i malikâne ihsân buyrulmu. Saray- hümâyûnda mahfûz

olup Çoban-ta deyu ma’rûf olan elmas bu ta imi ve bu üç

nâhiyenin beyleri ol çobann neslinden imi deyu mahallince

hikâye olunur. Karîbü’l-ahdde Tiyek’li Mehmed Bey Ekbez ve

Tiyek nâhiyelerinde tegallüb edip Pao Bey dahi Haclar nâhi-

yesinde teneffüz etmekle harb ü cidâlden hâlî deiller idi. Amik
ovasnda klayan ve iki bin be yüz hâneyi muhtevi olan Rey-

hâniye aireti boybeyisi Ahmed Paa-zâde Mustafa Bey Pao
Bey’e tarafdâr olup ancak Reyhâniye aalarndan bâzlar dahi

Mehmed Bey’i tesahhub ederlerdi. Gâvur-da’ndaki kabâil ve

aâirinin reislerine hep aa denilir. Fakat bu üç nahiyedeki

rüesâ ile Payas tarafnda hükümet eden Küçük Ali-oullarna

bey ünvân verilirdi. Bu üç nâhiye ile Kerkütlü ve Çerçili nâhi-

yelerinin üst taraf Ulali airetlerinin yurdlan olan sarp ve sa’-

bü’l-menâl dalardr ve Kenâr nâhiyelerinin üst taraf Bulank

kazâsdr. Gâvur-da ile Kürd-da’mn aras gayet güzel bir

vâdîdir’ ve Mara’dan Amik ovasna giden cadde bu vâdîden

geçer ve Reyhâniye aireti bu tarîk ile Mara’a ve oradan

Uzunyayla’daki yaylalarna gider. Delikânh ve Çelikânh ai-

retlerinin yayla yolu dahi budur. Cihan nehrinin sol yakasnda

klayan Tecirli ve Cerid airetleri ise Bulank kazâsndan mü-
rur ile Gâvur-da’n ap yine bu tarîk üzerine inerek kezâlik

Mara’a ve oradan Uzunyayla’ya giderlerdi. Elhâsl bu iki da
arasndaki vâdîden. Amik ovasna kadar bir düz cadde olup

ancak aâir ve eskyânm cevelân-gâh olmak hasebiyle ebnây-i

sebil buradan gidip gelemez idi. Hele Çerçili ekyas bu yolu

kat’ ettikten baka Haleb’den Kilis ve Mara’a giden yollara bile

te’arruz ederek ba’z- ebnây-i sebile îrâs- hasar ederlerdi. Ol vakit

Belen’den Amik ovasna inip de Mrrad Paa köprüsünden ubûr

ve Reyhâniye içinden mürûr ile doru Haleb’e giden caddede

dahi emniyet yok idi. Reyhâniye aîreti boybeyisi Mustafa Bey’e
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bu zabitleri tahlîs ile Mustafa Paa’ya teslim eylemitir. Bunun

üzerine Gâvur-dallar bir mertebe daha manp artk evamr-

devlete kat’â kulak asmaz oldular. Bu vak’adan Frka- slahy-

ye’nin ol havâlîye vürûduna kadar onbe-onalt sene geçip bu

müddet zarfnda artk Mara’dan doru Amik oyacna giden

cadde bütün bütün mesdûd olarak aârden baka kmesne geç-

mC
Elhâsl Ulal nahiyelerinde be hânedân yurdluk ocaklk

veçhile hod be-hod hükümet ederlerdi. Muahharan Kelmen-

oullan hadd-i ma’rûfu tecâvüz etmekle dört sene mukaddem

dier aalar biT-ittifaak bu oca batrmlar ve Yarpuz karye-

sini ihraak ile yerini Karayiit-oullanna vermiler ye Yarpuz

ahâlîsinin biraz Karayiit-oullanna tâbi’ olarak Yarpuz da

kalp bâkîsi Çend-oullan ile Ali Bekir-oullar yanna varm-

lar. Bu cihetle Ulal dalan dier dört aalar elinde kalm d.

Çend-olu nâhiyesinin alt tarafmda ve Gâvur-da’nn Çanb-

garbisindeki eteklerinde bir nâhiye olup buna Ky-koyler

denilir. Merkezi Hac Osmanl karyesidir. Bu nahiye dahi Pa-

yas sancana tâbi’dir. Bu cihette Payas ile Kozan ve Adana

sancaklarn Cihan nehri tahdîd etmekle Çukurova nn bir

büyük kt’as bu cihetle Kurtkula ve Yumurtahk liman ve

Aya karyesi hep Payas sancann mülhakaatndandr. Ky
nâhiyesinden îsfkenderun hüdûduna kadar olan kuray- sa-

hiliyye ile Gâvur-da’nm cânib-i garbisinde vaki ve skende-

run limanma nazr olan ve Da köyleri denilen karyeler dahi

hep Payas sancana merbût olmala epeyce buyuk ve mühim

bir sancak idi. Bu sancakta öteden beri Küçük Ah-ogullar

tegallüb ederek keyfe-mâ-yeâ tasarruf ederlerdi. Fakat Ky köy-

leri Ulal dalarna müstenid olmala burasm baz mertebe

mümtâz ve hürmetli tutarlard. Ulal aalan ise Kuçuk Al-

oullarma mütâba’at ve inkyâd sûreti ibrâz ederler ve har

için emr ettikleri yerlere giderler ise de kendi nahiyelerinde

. sûret-i müstakillede hükümet edip Küçük Ak-ogullarndan

sancak beyi bulunan zât anlarn hakknda tamamyle evamrm

yürütemezdi ve eerçi aalardan birine ziyâde gücenir ue dier-

lerini ann üzerine taslît ile ahz- sâr edebilir ise de lede 1-ha

kendisinin melce’i dahi Ula dalan olduundan bu
|

aalara

dâimâ ri’âyete mecbûr olurdu. Elhâsl Küçük Al-ogullan dahi

(
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Bu karye ile Bulank kazas arasnda Karayiit-olu nâhiyesi oluj

bunun yannda ve yine Bulank kazâs ittisalinde dahi Kaypak
olu nâhiyesi vâki’dir ve Kaypak-olu nâhiyesi ittisâlinde Çukur

ova’ya nazr olan Ulal dalan Çend-olu nâhiyesidir. Kaypak

olu ve Çend-olu nâhiyelerinin cânib-i cenûbîsi Ali Bekir-olu’

nun yurdu olup andan cenvba doru olan Ulallar hep Ali Bekir

olu’na tâbi’dirler. Bu cihetle Ulal aalarnn en kuvvetlisi Al

Bekir-oullar’dr ve bu dan en sarp yerleri Ali Bekir-olu nâhi

yesidir. Ale’l-husûs Büyük Güllü
(
JS") ve Küçük Gollü

( Jt\jf\

karyeleri fevka’l-âde sarp mahâllerdir. Msr vâlisi Mehmed Al

Paa-zâde brahim Paa bu havâlîyi istilâ ettikte otuz bini müte

câviz askeriyle Çerçili’den Yarpuz’a çkp orada ordusunu kur

duktan sonra Ali Bekir-olu üzerine hareket etmi ise de Gâvur
dallar ann hatt- ric’atini kesip asâkir-i msriyye bir hâl-i mu
hâtaraya dümü idüinden brâhim Paa bir mkdâr akçe v
cebhâne gibi atiyye ve hediyye vererek Ali Bekir-olu ile mütâ
reke yolunda barp geri çekilmi idi. Mehmed Ali Paa ol
ibrâhim Paa’y am ve Haleb tarafna gönderecek oldukta

“Olum brâhim. Dalar ile ovalarn ahvâlinifark u temyiz et. Dallar

nazar- ehemmiyyette tut” deyu nasihat eylemi imi. brâhim Pa«

ise sehlüT-menâl yerlerdeki ahâlînin silâhlarn toplayp anlar

tahte’l-kahr kullanarak dalar hakknda dahi bu veçhile mu’â

mele etmek istemi idi. Hâlbuki her tarftan gem almaz bi

takm çeri ve fedâî âdemler andan firâr ile dalara snmla]
idi. Bu cihetle dalarda ana kar epeyce kuvvet toplanm idi

Hâlbuki böyle sarp dalarda asâkir-i muntazama maneVn
çeviremez ve ar ordular ile hareket olunamaz. Ale’l-husû

Msr askeriyle bir i becerilemez. brâhim Paa Dürzi muhâ'

rebelerinde bîhûde yere bir çok asker krdrm olduu gibi b
taraflara vürûdunda dahi gerek Gâvur-da’nda ve gerek K.O'

zan’da dallara kar zafer-yâb olamayp ve olamayacan
anlayp pederinin nasihati ile amel etmee mecbûr olmutur

Ba’dehû Kbrs’l Mehmed Paa Arabistan ordusu müir:

iken Çatalba Mustafa Paa kumandasiyle Gâvur-da üzerim

sevk eylemi olduu frka-i askeriyye brâhim Paa ordusunur

çkt yoldan ileriye hareket eylemi ise de henüz Yarpuzk

varmadan bozulup bir çok zabitler Ulah ekyâs yedine esî

olmala Payas tarafndan Küçük Ali-olu Musdk Paa çkp



TEZÂKR-Î CEVDET ! 3‘

tafa Paa ann üzerine varp Mara tarafndan dahi sktrl-

makla Dede Bey ele geçtikte Mustafa Paa an- Adana’da idam

ile ihraak bi’n-nâr eylemitir. Halil Paa’nm kuçuk olu Musdk

Bey ki sonradan mîrimîran olan mehûr Musdk Paa dr o

vakit onbe yanda bulunarak kadnlar içinde kalp bu ar-

bede arasnda oradan firar eylemi idi. Dört-be sene sonra

Adana cihetine gelerek Adana valileri hizmetinde bulunduu

esnâda Payas sanca Adana’l Haan Paa-zâdelerden Karaca

Bey elinde olup Musdk Bey dahi bu havâlîce ba z ilerde

kullanlarak geçindirilir idi. Msr’h îbrâhim Paa’nm bu ha-

valiye vürûdunda Musdk Bey ibtidâ annla uyumu ise de

sonra devlet ordusuna gidip oradan Payas’a gelerek asakr-

msriyye ile muharebeye kyâm eylemitir. Lâkn tab-aver-

mukaavemet olamyacan derk ile brahim Paa Mara da

iken varp ana dehalet ederek ann emriyle gelip yine Payas da

ikaamet eylemi ve ba’dehû asâkir-i msriyye bu havaliden

çekildikte Payas’da istikrar bulmu ve paa olmutur.

Garîbdir ki Halil Paa ile sâlifü’z-zikr mam Aa beyninde-

ki adâvet evlâd u ahfâdlanna mevrûs olup Halil Paa’nm hafidi

ibu Musdk Paa Payas sancanda mütegallbâne ve mute-

hakkimâne hükümet ede-geldii hâlde imam Agahm hafidi

olan imam Bey dahi ana muhâlif ve mu’ârz olarak Gavur-dag

ekyâsmdan bir hayli kesân bana cem’ ile Payas sanca

dâhilinde bir karyede oturup tarîk- ser-keî ve ekaavette eerr

ve hrszlk ve haydudluk ederek bandaki ekyây geçindirip

kendisi dahi bir tavr- mütehakkimânede yaar d. Ula e-

kyâs ise haydudluu. kendilerine medâr- te’ayyü b p Payas

caddesine inerek ebnây-i sebile ta’ârruzdan hâlî olmazlard

ve Musdk Paa’y büyük tanrlar ve ann emriyle harbe giderler

ise de haydudluu kendilerine bir nevi’ san’at ittihaz eylemi

olduklar cihetle bundan vaz geçemezlerdi. Hattâ karbu 1-ahdde

Payas’m beri tarafnda Burnaz-köprüsü nâm mahâlde surre-

hümâyûnu ahz ü gasb etmiler idi. Musdk Paa’nm mutegall-

beden olduu müsellem ise de ekyânn bu mertebeye kadar

icrây-i fezâhat etmelerine rzâ vermesi dahi me mul deil d.

Lâkin sancan mutasarrf bulunduu cihetle o dahi bundan

dolay nazar- devlette müttehim olmu idi. Bu cihetle ol ha-

I
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Kozan-oullarj gibi mütegallibeden iseler de Kozan -oul-
lar gibi sancan her tarafnda keyfe - mâ-yeâ tasarruf ede-
mezlerdi. Zîrâ Gâvur-da istibdâd üzere hükümet eden kü-
çük küçük aalklara münkasim olduundan cumhûriyete
benzer bir hâlde idi. Kozan ahâlîsi dahi hâl-i bedâvette
iseler de mütedeyyin ve ehl-i rz âdemler olup içlerinde ule
ma ve sulehâ çok ve gasb u sirkat âdeti yok idi. Cihan nehri
in sa yakasnda klayp Kozan’a mensûb olan airetler dah
sâr göçebelere nisbetle ehven idiler. Ammâ Gâvur-da ahâlîs
zulümât- cehalet içinde kalp mektebleri ve hocalar yok idi

A'e d-devâm gasb u sirkat ile megul idiler. Burada müslüman-
lm ancak ismi var idi. Cihan nehrinin sol yakasnda klayp
Payas sancana merbût olan airetler ve ale’l-husûs Tecirli
aireti dahi bu hâlde olarak kn Çukurova’da klayp yazn
Uzuyayla’ya kadar giderler ve Anadolu içine yaylp hrszlk
ederler idi.

Ez-kadîm Payas caddesi surre-i hümâyûnun memerri olup
Küçük Ali-olu mehûr Halil Paa ise bac resmi için kaafile-i

huccâc tazyik eylediinden baka etvâr- bâgyânesi elsine-i

enamda dâir olarak te’dîbine lüzûm görüldüünden devr-i
Hamid Hâni de donanmâ-yi hümâyûn ile üzerine asker sevk
olunmu ve civardan nefr-i âm toplanp hattâ Uzeyr sanca
hânedânmdan imam Aa dahi celb ile üzerine taslît olunarak
Payas kalesinde hasr u tazyik olundukta Halil Paa tâb-âver-i
mukaavemet olamayacan anlayp bir takrîb ile kaleden firâr
ile Gâvur-da’na savuarak kurtulmu idi. Bundan sonra Halil
Paa lede’l-hâce sühûlet ile Gâvur-da’na firâr ve ilticâ edebil-
mek üzere Gâvur-da’na daha karîb köylerde ikaamet ederek
Payas terk etmekle Payas kasabas metruk ve hâli kalmtr.
Ba delû Sadrazam Yusuf Ziya Paa’nm Halil Paa’ya ziyâde
infi’âli olduundan ordu-yi hümâyûn ile Msr’dan avdetinde
bi t-tab tark- hacc olan Payas caddesinden geçmesi lâzm ge-
lece ne nazaran Halil Paa’y te’db etmesi melhûz iken esnây-i
râhda bir da muhârebesine tutulmamak için bu caddeyi terk
ile öte taraftan dolaarak Üsküdar’a gelmi idi. Buralarm Ta-
rih-i Cevdet'de tafsil etmi olduumuzdan oraya mürâca’at oluna.

Halil Paa’mn vefâtmda büyük olu Dede Bey dahi baba-
snn isrine iktifâ etmekle Adana vâlisi bulunan Belen’li Mus-
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ferâiz-i hâliyyeden olmu idi ve bu esnâda Gavur-da aalar-

nn ba’z- ecânib ile muhabereye balad havâdisi dahi ii-

dilmi idi.

Musdk Paa ber-vech-i bâlâ ahz ü girift ile Dersaâdet’e ihzâr

olunduu cihetle Gâvur-da’nn cânib-i garbisinde emniyet

külliyyen zâil olduu gibi ol esnâda Haleb vâlisi Süreyyâ Paa

bir desise ile Hac ömer-olu Deli Halil’i tutturup göndermi

idüinden o dahi Edirne’ye nefy ü teb’îd olunmu iken Deli

Halil bir takrîb ile bu esnâda Edirne’den savuup Kürd-da’na

varm ve evvelki ser-keliini artrm olduundan Kürd-da’

-

nm ihtilâli ziyâdeletii gibi Gavur-da’un cihet-i arkyye-

sindeki ahvâl-i isyâniyyesi dübâlâ olduuna mebnî Haleb vi-

lâyeti tarafndan feryâd olunarak Kürd-da üzerine mkdâr-

kâfi asker sevk olunmas istid’â edilmi idi. Binâen-alâ-zâlik

evvel-i emirde ber-vech-i bâlâ Gâvur-da ile Kürd-da üzerine

hareket olunmak üzere karâr verilmi idi. Elhâsl Nide ve

Kayseriye sancaklar hüdûdundan Mara ve Elbistan kazâlar

hüdûduna ve Sivas vilâyeti hüdûdundan skenderun iskelesiyle

Belen ve Antakya kazâlar hüdûduna kadar olan kt’a-i cesîme

hep zulümât- isyân u ihtilâl içinde bulunduuna mebnî Frka-i

islâhiyye ile birinci hamlede buralar islâh ile taht- inkyâd

ve inzibâta alndktan sonra Anadolu içerisine gidilmek mat-

lûb idi. Dâire-i islâhâtm vüs’at ve cesâmeti ve me’mûriyetimizin

derece-i ehemmiyyeti bâlâda bast u îrâd olunan, tafsilattan an-

lald. imdi Frka-i islâhiyye’nin keyfiyyet-i tertibini ve sûret-i

evkini beyân edelim :

Dervi PaaOstrok boazndan mürûr ile Karada’ yarp

muzafferen îkoda cihetine geçmi olan asâkir-i ahanenin

en güzidelerinden yedi tabur nizamiye seçti ki ekser-i neferat

zeybek bahâdrlar ve bâksi Arnavudluk un güzide erleri idi.

Dalarda ve talarda keklik gibi seirdirlerdi ve tüfenkleri hep

nev-îcâd ehâne idi. Arnavudlarm nasl çâbük ü çâlâk ve ecî’-i

bî-bâk olduklar ma’lûmdur. Zeybekler ise mehâlik ve muhâ-

tarâttan saknmaz yorulmaz ve usanmaz ûh u en sanki askerlik

için yaratlm bir kavimdir. Dorusu insann bir güzel soyudur.

Tabur binbalarndan biri Mekteb-i harbiyye’den çkma Ah-

med Efendi olup gayet müste’id ve cesûr bir zât idi ki muahharan

Yemen’e me’mûr olan Ahmed Paa’dr ve dier biri dahi sarkl

.

' 7 .

r
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vâlînin taht- inzibâta alnmas vâcibât- umûrdan görülmü is

de bunun icrâs vakt-i merhûnuna ta’Iîk olunmutur ve Adî
na’dan Belen’e kadar surre-i hümâyûn beyüz - bin atl ile ge

çirile-gelmi ise de yine muhâtara der-kâr olduundan Fua
Paa kara yolunu terk ile surre-i hümâyûnu Beyrut’a ve orada;
âm- erîf’e göndermek husûsunu kaaide ittihâz ettirmitir.

Kabûlî Paa bir-iki sene evvel tahkik me’mûriyetiyle Haleb’
gidip geldikte alm olduu ma’lûmât- nâksaya göre : Arabista

caddesi olan Payas tarîkinin emniyetsizlii mücerred Musdk Paa’n
âsâr-i ekaavetinden [dir]. Toksa o Payas’dan kaldrlr ise hem tarîkç

emniyet husûle gelir ve hem de Payas sanca ele geçmi olur” deyu Fua<
Paa ya ihtâr eyledi. Fuad Paa : “imdi bir Payas mes’elesi çkarma
mn zamân deildir.” deyu geçitirdi. Kabûlî Paa ise ihtârâtnd;
srâr ederdi. Bu cihetle söz çoald ve nihâyet Adâna’dan Bele
tarafma gidecek yollu bir mkdâr asâkir-i nizâmiyye gönderilij
Payas’a vardkta Musdk Paa asâkir-i âhâneye ikrâm kaydn,
düüp zâbitân- askeriyyeyi dahi kendi konana müsâfir etmi
Kumandan ise yedindeki ta’lîmât- hafiyye mûcibince hemer
Musdk Paa’y ve evlâd u iyâllerini tutup Dersaâdet’e gönderdi
Musdk Paa’nn büyük olu Dede Bey ise ele geçmeyip Gâvur-
dana firâr ve Ali Bekir-olu’na dehâlet ile isyân ve ekaavete
kyâm eyledi ve ara sra bir takm ekyâ ile aa inerek etrâfa

sarkntlk etmee balad. Ulal ekyâs dahi bu hâl-i ihtilâli

frsat ittihâz ederek sevâhile ve Çukurova’ya inerek haydudlua
koyuldular. Bu cihetle Payas caddesi bütün bütün kapand ve
o taraftan ku uçmaz oldu, imam Bey’e bir mkdâr muvazzafa
harc verilip Payas caddesinin muhâfazas ana ihâle olundu,
imam Bey’in bandaki dallar ise hep haydud makuulesi ol-

mala hem hare ahrlar ve hem de hrszlktan geri durmazlar
idi. Bu cihetle Payas’daki tabur dahi mahsûr hükmünde kahp
Payas caddesinin emniyetini istihsâle muvaffak olamyordu ve
Gâvur-da ekyâs skenderun’dan Belen’e giden yola dahi
ta arruz eder olduklarna mebn yolcular on - onbe nefer olma-
dkça skenderun’dan gidemez oldular. Meer Musdk Paa
Gâvur-da ekyâsmn önünde bir perde olup Kabûlî Paa’nn
tahkikat yanl imi. Bu hayâl perdesi kaldrld gibi Ula
ekyâs zuhûr ile her tarafa îsâl-i err ü ûr eder oldular. Ne
çâre i bu pereseye geldikten sonra bu havâlînin islâh- ahvâli
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Alekird’li Mehmed Paa’dr. Arslan Paa iki yüz kadar gürcü

ve çerkes süvâi'isi ve Mehmed Bey iki-üçyüz kadar kürd süvarisi

ile Frka-i islâhiyye’ye mültehak olmak üzere harekete me mut

olarak telgraf ile emirler gönderildi. Girid’den bir tabur nizami-

ye dahi Frka-i islâhiyye’ye mültehak olmak üzere skenderun’a

sevk olunmas için emir verildi. Adana tarafndan Payas a gelen

bir tabur nizamiye ile Mirliva Haan Paa bize Payas da muntazr

olup Mara cihetinden bir tabur dahi Bulank kazasna gelmek

ve Haleb frka-i askeriyyesi kumandam Seyyid Paa ile Mirliva

Hiisni Paa dahi bir tabur nizamiye ile ol taraftan hareket

ederek bizi istikbâl edecekler idi. Ma’iyyete me’mûr olan ümerâ-

dan biri dahi Mirliva Yaver Paa idi ki muahharan serasker

olan Yâver Paa’dr. Elhâsl Frka-i islâhiyye nin mecmu u on

be tabur piyade ve iki alay süvari nizâmiye ve be-alt yüz ka-

dar güzide gürcü ve çerkes ve kürd atllarndan mürekkeb olup

askerin adedi az ve fakat ümerâ ve zâbitân ve nefeâtnn ek-

seri güzide ve mümtâz idi ve be kt’a ehaneli da topu tertîb

olunmu idi ki sarp dalarda Msr’l brahim Paa ordusundaki

büyük ve bir çok bataryalardan daha ziyâde ie yarard. Frka-

nn. masârif-i fevka’l-âdesi için hazîne-i celîleden mütekiden

muhasebeci ve ma’iyyetine muhâsebe ketebes ve ma’yyet-

dâ’iyâneme bir kaç tahrîrât kâtibi ta’yîn ve cümlesinin ma’âlan

masârif-i fevka’l-âdeden tertîb ve Dervi Paa’nri müirlik ma’â

' ve ta’yînâtmdan fazla olarak kendisine masârif-i fevka’l-âdeden

ehriye onbin ve fakire dahi stanbul’da aldmz ma’â ve

arpalmzdan baka olarak ehriye otuz bin kuru ma a tahsis

buyruldu. Bin iki yüz seksen bir senesi zilhiccesinin yirmi dördün-

de, yol hazrlmz ikmâl olunup bir alay süvari ve yedi tabur

piyâde ve müretteb olan top ve mühimmât ve ma iyye me -

mûrlar ile be kt’a beylik vapurlara râkiben Dersaâdet’den

hareket eyledik.

Dervi Paa ile bi’l-itirâk bir fevka’l-âde me’zûnyeti hâiz

idik. Umûr- mülkiyye bana ve askerin ta biyesi ana âid olup

ne tarafa hareket olunmak ve nereye asker gönderilmek husûsu

dahi beynimizde bir vazîfe-i mütereke idi. Biz ise Dervi Paa

ile yek-dil ve yek-cihet olup ayrmz gayrmz yok. Bu i senin

;v vazîfendir bu benim vazifeme âiddir gibi sözier vuku’ bulmazd.

;
Binâen-aleyh her yerde tevfîk-i lâhî bize yâver olurdu ve ma-

S

!
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zuhaf taburu binbas Tatl-olu Mehmed Aa olup ümmî bi

âdem olduu hâlde fevka’l-âde ecâ’at ve kabiliyyet-i ftri.yyesi va
idi ki muahharan Rusya muhârebe-i ahîresinde ferik oldu
hâlde fevka’l-âde ibrâz- ecâ’at ve isbât- ehliyyet ederek ehî
olan Tath-olu Mehmed Paa’dr. Askeri sarkl olmak mülâ
besesiyle Dervi Paa bizi bu tabura müsâfir verdi. Bu yedi ta

burdan birinin binbas dahi Redif Efendi idi ki muahhara]
serasker olan mehûr Redif Paa’dr ve kumanda üzerind

bulunan piyâde miralaylarndan biri ecâ’at ve bahâdrlk il

ma’rûf olan brâhim Bey idi ki muahharan mirlivâ olarak Girid

de ehîd olmutur. Hassa ikinci suvâri alay dahi ma’iyyete me’
mûr olup ol vakit kaymakam bulunan Gedik Ali Bey ise suvâr

zâbitlerinin en güzidelerinden gayet eci’ ve bahâdr ve suvârilikt

mâhir bir zât idi. Çok geçmeyip miralay olmutur ki muahharar
Rusya muhârebesinde hüsn-i hizmeti görülen ferik mehu
Gedik Ali Paa’drr.

Erkân- harbiyyemiz dahi hep erkân- harbiyye zâbitânmi]

güzideleri olup reisleri erkân- harbiyye kaymakamlarnda!
Rûdi Paa dâmâd Hüseyin Bey idi ki hem zekî ve hem de cesû
ve çeri bir zât idi. Ma’iyyetindeki erkân- harbiyye zâbitân
içinde pek deerli iki zât var idi. Biri binba Ahmed Muhta
Bey’dir ki Rusya muhârebe-i ahîresinde Anadolu ordusu umûm
kumandan olan Gazi Ahmed Muhtar Paa’dr. Dieri Bursa’b

Hüseyin Hüsni Bey’dir ki Bosna’da bir buçuk sene kadar ma’iy-
yetimizde bulunarak umûr- siyâsiyyede dahi kesb-i ma’lûmât
ve meleke eylemi nâdirü’l-vücûd bir zât olup bu kerre Frka-i
islâhiyye ma’iyyetine me’mûr olan erkân- harbiyye idâdmdan
ma’dûd olduu hâlde yâverlik ile ma’iyyet-i mahsûsa-i dâiyâ-

neme verilmi idi. Mirlivâ Kurt smail Paa dahi Frka-i islâ-

hiyye’nin bir müfrezesi olmak üzere Dördüncü ordu-yi hümâ-
yûndan bir alay suvâri ve dört tabur piyâde ile Sivas tarafndan
Kozan- arkî’ye dcru hareket etmek üzere idi. Kurt smail
Paa ecâ’at ve bahadrlk ile ma’rûf olup Krm muhârebesinde
miralay bulunarak Anadolu hüdûdunda kesb-i öhret etmi olan

üç beylerden birisidir. Dier ikisi dahi gürcü beylerinden Arslan
Bey ile Alekird’li Mehmed Bey’dir. Arslan Bey muahharan mîri-

mîrân olan Arslan Paa’dr.Mehmed Bey dahi ba’dehû mîrimîrân
olarak ûrây-i devlct’in tekilinde âzâlna me’mûr olan mehûr
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bu taraftan anlar hasr u tazyik etmek muvâfk- hâl ü maslahat

görüldü ve eerçi Gâvur-da ile Kûrd-da’nm arasndan ileri

hareket etmek iki ate arasna girmek demek ise de Frka- aske-

riyye’miz mazbût ve muntazam olduu cihetle ba-bozuk ekyâ-

snn hücûmundan havfmz olmayp hâlbuki bu tarîkle Kürd-

da ele alnarak dâire-i isyânn tasgir edilmi olaca der-kâr idi.

Biz Kürd-da ve Gâvur-da islâhâtiyle megul iken Kozan

tarafndaki efkâr hazrlamak ve lâzm gelenleri birer takrîb

celb ü te’lîf eylemek üzere erkân- harbiyye binbalarndan yâ-

verlik ile hizmetimde bulunan Hüseyin Hüsni Bey’i dahi s-

kenderun’a çktmz gibi Kozan tarafna göndermek niyyetinde

bulunduuma mebnî bir taraftan dahi ana ta’lîmât vermekte

idim. Elhâsl skenderun limanna dâhil oluncaya dek harekât-

âtiyemize dâir müzâkerât ile megul olduk ve sene-i cedîdenin

hulûyliyle berâber biz dahi dâire-i me’mûriyyetimiz dâhilinde

bulunan Çukurova sevâhiline vusul bulduk.

Ol havâlî- ahâlîsinden inkyâda mâil pek çok âdemler bu-

lunaca derkâr ise de seyyiât- sâbkadan mes’ûl olmak endîe-

sinde olacaklar cihetle bunlar hakknda bir afv- umûmî îlân

münâsib olaca derpî olunup Dersaâdet’de iken buna dâir bir

beyân-nâme kaleme alnarak tab’ u temsil ettirilmi ve va-

purda nüseh-i matbû’as Dervi Paa ile tarafmzdan müte-

reken temhir edilmi ve gurre-i muharrem sene 1282 deyu târih

konulmu idi ve Kozan-oullariyle nevâhî ve aâir beyle-

rine hitâben tahrîrât- mahsûsa yazlarak bu beyân-nâmeler-

den dahi birer nüshas leff edilip Hüseyin Hüsni Bey e teslim

edilmi ve Sunbas nâhiyesine tâbi’ Yabasan kethüdâs Genç-

olan-olu Ahmed Aa Sunbas beyi Kökülü-olu Ahmed Bey’e

tâbi’ ise de ol havalice mehûr bir âdem olmala ve Hüseyin

Bey Kozan- arkî’ye gidip gelir iken ann mu’âvenetine muhtâc

olaca cihetle ana dahi müstekillen tahrîrât yazlm idi. Mez-

kûr beyân-nâmelerin bir sûreti bu makamda kayd olunur.

Beyân-nâme 1

Cümlenin ma'lûmu olduu üzere veli-ni’met-i bî-minnetimiz Pâ-

diâhmz efendimiz hazretlerinin dâimâ nuhbe-i efkâr- merâhim-di-

1 Matbu beyân-nâme yirmi sekizinci tezkireye ilâve olarak kunulmutur.
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kaam- ser-askerîden verilen ta’lîmât- ifâhiyye üzere erkân-

harbiyyeye ma’nevî bir nezâretim olmak hasebiyle erkân- har-

biyye zâbitân ekser-i ahvâlde taraf- dâ’iyâneme mürâca’at

eylerdi. Keyfiyyet-i harekât ve icrââtmzn tafsilât in-a-Allahü

teâlâ bakaca bir tezkire ile beyân olunur.

Fl 28 evval sene 88 ve fi 10 eylül sene 5;

TEZKRE No. a8 1

Yirmi yedinci tezkirede beyân olunduu üzere Frka-i

islâhiyye’ye me’mûr olan suvâri ve piyâde asâkir-i âhâneyi

ve ma’iyyet me’mûrlarn bi’l-istishâb Dervi Paa ile birlikte

be kt’a vapur- hümâyûna râkiben bin iki yüz seksen bir senesi

evâhirinde Dersaâdet’den hareket olunmu idi.

Esnây-i râhda erkân- harbiyye zâbitâniyle pey der-pey

akd-i meclis ederek ne yolda hareket edeceimizi ve kang yolda

gideceimizi müzâkere ederdik. Vak’a-nüvîslik münâsebetiyle

ve hayli vakitten beri Bâbâlî’ce lâ-yenkati’ umûr- mülkiyye ile

megul olduum hasebiyle memâlik-i mahrûse’nin ahvâl-i tâ-

rihiyye ve corâfiyyesine dâir epeyce ma’lûmâtm olduundan
Payas ve Mara ve Kozan ve Adana havâlîsine dâir olan mâ’lû-

mâtmn hülâsas mevzû’- bahs edilerek cereyân eden müzâ-

kerâtn neticesinde her ne kadar tasavvurât kabilinden- ise de

kendimizce ba’z- husûsâta karâr verdik. öyleki : Doru Payas

sâhiline çkp da oradan Gâvur-da’nm zirvesine su’ûd ile U-
lal ekyâsm te’dîb etmek sûreti tasavvur olunduysa da dan
bu yüzü pek sarp olup bu yüzden hareket münâsib olmyacama
Msr’llann dahi buradan daa çkmam olmalar bir delil itti-

hâz oluidu ve bir de Msr’llar zamânmda olduu gibi bütün

Gâvur-da ve Kürd-da usât ve Çukurova aâirinin ekaavet-pî-

eleri bi’l-ictimâ’ uurumuzda külliyetli a’dâ bulunaca cihetle

bu sûret münâsib görülmeyip skenderun ve Belen tarîkiyle

Amik ovas tarafna geçip ve Gâvur-da’n sol cenâhmza alp

da Kürd-da ile Gâvur-da arasndaki vâdî ile imale doru
gitmek ve Ulal aâiri mühimmât ve levâzmât- sâirelerin

Payas ve skenderun sevâhilinden tedârik ede-geldikleri cihetle

1 Bu tezkire ile onbirinci defter balamaktadr.
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olursa olsun gerek imdi ve gerek sonra sâye-i Devlet- aliyye’de geçinecek

ve hizmetleriyle nâil-i mükâfât olacak bir hâlde bulunacaklar dahi

cümleye te’mîn olunur. Âtî için yaplacak islâhât dahi memâlik-i âhâ-

nenin sair taraflar ahâlîsinin ifâ ettikleri vezâifi sizler dahi anlar gibi,

edâ edip bundan dolay hiç kimsenin kimseye gadr. u zuhn edememesi

ve memleketin idâresini mütegallibelik ve derebeylik yolundan çkarp

idâre-i umûmiyyeye tatbîkan hükâmet-i seniyye’nin te’sisinden bâret-

tir. te buras cümlenin ma’lûmu olduktan sonra her kim meslek-i mu-

tâva’at ve rzâ-câyîde bulunur ise mazhar- merhamet ve ma’delet olacan-

da übhe olmayp hilaf hâl vuku’unda yâni bir ahs veya bir cem’iyyet

tarafndan ser-keâne ve bâgiyâne hareket zuhurunda dahi iddetle ic-

rây-i te’dîbât olunaca cümlenin meczûmu olmak lâzm gelir. Bir elde

berât- emân ü merhamet ve dierinde seyf-i ma'delet-i erî’at olarak

gelindi. Hemehrilerimizden bir ferdin bir damla kannn dökülmesi is-

tenilmez. Lâkin ser-kelik ve bâgîlik edenin te’ dibi dahi er’ ü kanunun

ahkâm iktizâsmdandr. Refâkatimizde bulunmalariyle ifthâr ettiimiz,

asâkir-i âhânenin üzerlerine sâye salan sancak herkes için mezalle-i

emn ü emân olduundan ann altna snanlar her suretle masûn olacak-

lar misillâ ellerinde olan süngülere kar gelenlerin dahi dûçâr- kahr u

nekâl olacaklar derkârdr. Burasn herkes anlayp meslek- fevz u necat

olan tarîk- nzâ-cûyî ve mutâva’ate miisâ’araten girip cümlenin hayr ü.

fâidesi için ittihâz olunacak islâhât hakknda vuku’ bulacak teebbüsâtve

tenbîhâta inkyâdile Uilâf hareketten tehâî olunmak üzere
.

dîvân- müt-

riyyet-i ordu-y hümâyûn ve me’mûriyyet-i mahsûsadan ibu îlân-nâme

tastîr ve ner olundu.

Fî gurre-i muharrem sene 1282

j
• .

'

ibu bin ikiyüz seksen iki senesi muharremü 1-harâmnm ikin-

ci cumartesi günü skenderun kasabasna varlp kasabaya yarm

saat mesâfede ve Belen cihetinde vâki’ tepeler ve cebeller üzerine

çadrlar rekz ile ordu kuruldu. Suvârî ve piyade asâkir-i ahane

ve edevât ve mühimmât- harbiyye çadrlara çkarlp yerleti-

rildi. Bu srada Dervi Paa ile birlikte bir vapura râkiben Pa-

yas’a varld. Payas mevki’i görüldü. Küçük fakat metin, bir

kalesi ve üstü örtülü kârgir çars ve güzel ve kârgir cam’ ve

medresesi var. Lâkin harâb ve hâlî ez-ahâlî duruyordu. Küçük

Ali-olu Halil Paa burasn terk ettikten sonra hâlî ve harâb

olduu ihtiyar âdemler tarafndan haber verildi. Hemen ol

(
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sâr- cenâb- hilâfet-penâhîleri mütazill-i sâye-i re’fet-vâye-i hazret-i

pâdiâhîleri olan sunûf- tebe’a ve ahâlînin tamâm î-i husâl-i sa'âdet-i

hâl ü istirâhati ve bi’l-cümle memâlik-i âhânelerinin tezâyüd-i esbâb-

refâh ü ma’mûriyyeti olup bunun semeresi her güne ve her tarafta görül-

mekte ve bu babda cânib-i Saltanat- seniyye’ den masruf buyrulmakta

olan himem-i celîle ve a’lâ vü ednâ ve bây ü gedâ cümlenin hukuk- me-
ru’asn mhâfazada gösterilen âsâr~ cemileye mukaabil kâffe-i ahâlî

ve zîr-destân taraflarndan dahi vezâf-i asliyye-i tâbi'iyyet ve mutâva'-

atin îfâsi yâni herkes vatann sermâye-i aslî-i"sa'âdet-i hâli olan asayi-

inin devâmma çalarak sunûf- tebe'ann ve efrâd- ahâlînin yek dierine

âid olan hukukuna ri'âyet ve cümlenin menâfisine râci’ bulunan hidemât-
devleti edâya müsâra’at ile erâit-i musâdakatin icrâs aranlmaktadr.

Sizler servet ve ma'mûriyyetce memâlik-i âhânenin en kaabiliyetli olan

yerlerinin ahâlîsi olup sizin dahi her güne sa’âdet-i hâle mazhar u nâil ve

buralarca da âsâyi u istirâhatin mertebe-i mallûbe-i kemâle vâsl olmas
ârzû ve emel olunur iken naslsa ahvâlinize baklmadndan ve içinize

uygunsuzluk girdiinden bir müddetten beridir bu dalarda hilâf- marzî
bir takm harekât vuku ’ bulmakta ve bu ise rüesây-i ahâlî, tecebbür yo-
lunda ve eski derebelii hâl ü sfatnda bulunduklar ve efrâd- ahâlî-

den dahi ba’z- cühelâ ve sebiik-magzânn slâmiyet ve insâniyetin hi-

lâfna olarak vâdî-i ser-keâne ve bâgiyâneye gittikleri cihetle bütün

ahâlîyi nazar- töhmet altnda ve vatannz fitne oca ve hrsz yata
eklinde göstermekte olmasiyle artk bu hâle bir nhâyet verilip cümlenizi

u töhmetten kurtarmak ve herkesin müstefîd olaca slâhat te’sîs ve

hem hukuk ve menâfi’ -i devleti ve hem de hüsn-i hâl ve istirâhat-i ahâlî

ve ra’iyyeti te’mîn eylemek için müte'allk ve eref-sudâr buyrulan emr ü

fermân- kerâmet-unvân- hazret-i pâdiâh mûcibince refâkatimizde

olan üc’ân- asâkir-i âhâne ile buraya gelindi. Ahvâl-î sâbkann eseri

olmak üzere bir çok uygunsuzluklar olmu ise de Saltanat- seniyye’nin

murâd atîyi slâh etmek ve kuvve-i kaahiresi ne kadar büyük ise inâyet

ve merhameti dahi ol mertebe büyük olduunu göstermek olduundan
devletçe olan cerâim-i sâbka mensî ve ma’fuv tutularak tekâlîf-i merû'a
ve hukuk- sâbite-i ahsiyyeden baka hiç bir ey aranlmayp herkesin

mâl ü can ve nâmûsu için Pâdiâhmz efendimizin nâm- hilâfet-itti-

sâmlanna olarak emân verilir ve bundan baka ale’l-umûm ahâlînin

muhâfaza-i esbâb- refâh ve râhatlerine baklaca gibi rüesây-i ahâlî-

den dahi devlet bende ve hizmetkâr olduklarn gösteren ve rzâ ve tes-

lîmiyyet ile erâii-i musâdakat ve mutâva'at îfâ edenler dahi her nerede
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Bey cadde muhafzl nâmiyle Haleb vilâyetinden elli suvâri

harc almakta olduu cihetle frka ma’iyyetinde alkonulmutur.

Küçük Ali-olu Dede Bey’e afv-i umûmîden hisedâr olmak

üzere Frka-i islâhiyye’ye dehâlet eylemesine dâir tahrîrât-

mahsûsa yazlm ise de itâ’atten imtinâ’ ile son dereceye kadar

müdâfa’a kaydnda bulunaca cevâbm vermi ve Ali Bekir-

olu Ali Aa’nn yanna gitmitir.

Çend rûz kendimize çeki düzen vermek üzere skenderun

hâricinde ikaametten sonra buradan hareket ile Belen kasaba-

sna çklp oradan Krkhan tarîkiyle Amik ovasma inilip evâ-

st- muharremde Gâvur-da eteinde Souksu nâm mevki’de

nasb- hyâm edildi. Gâvur-da pek sarp olduundan askerin

çantalar ve kunduralar Belen kasabasnda brakld ve çantaya

bedel Rumeli usûlünde birer daarck yaptrld ve çark giy-

dirildi. Frka-i islâhiyye’nin ahmâl ü eskaalini nakl için mukad-

demce Antakya cihetinden tertîb edilmi olan iki yüz be re’s

hayvann yüz re’si vücûh ve mu’teberân- ahâlî tarafndan hiz-

met-i müftehire olmak üzere terk ü teberrü’ olunduu gibi bu

kerre nefs-i Belen kasabas ahâlîsi tarafmdan otuz ve Reyhâniye

aireti tarafmdan elli ve Haclar nâhiyesi ahâlisi tarafmdan

yirmi be re’s hayvan kezâlik hizmet-i müftehire olmak üzere

takdim olundu.

Çend rûz Souksu mevki’inde ikaamet olunduu esnâda

Gâvur-da’na muvâzî olarak hareket olunacak olursa samzda
Kürd-da ve solumuzda Gâvur-da bulunarak Frka-i islâ-

hiyye iki ate arasmda kalacana mebnî buradan Kilis’e gi-

dilip de oradan Kürd-da taht- itâ’ate alndktan sonra Gâvur-

da tarafna geçilmek sûreti ba’zlar tarafmdan ihtâr olunduysa

da bu sûretle pek çok vakit zâyi’ edilmi olacana binâen tas-

riîm-i sâbkmz veçhile doruca ileriye hareket olunmak sûreti

tercih edildi ve hatt- ric’atimizin muhâfazas için Reyhâniye

aireti boybeyisi Mustafa Bey’e Haleb’den almakta olduu

muvazzafa harçlarndan fazla olarak elli suvâri harc verildi ve

hemen ileri hareket olunarak Haclar nâhiyesi hüdûduna varld

ve Lece ile Haclar nâhiyesi arasmda vâki’ Kargh nâm mevki’de

ordu kuruldu. Reyhâniye aireti nîm itâ’at hâlinde bulunduu

cihetle dâire-i isyâna imdi girilmi oldu ve eerçi Pao Bey ile

Mehmed Bey ber-vech-i bâlâ gelip arz- mutâva’at etmiler ise
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gün burasnn imârn tasmîm ettik. Bu hayâlinin muhâfazas
ve dallarn sevâhil ile ihtilâtlar kesilerek bu cihetten hasr
tazyik olunmalar için bir tabur ile burada bulunan Mirlivt

Haan Paa’ya ta’lîmât- lâzime îtâ ve taburiyle birlikte bu mev-
ki’de ibkaa olunarak hemen ol gün vapur ile skenderun’a av-

det ile ordu-gâhmza gittik. Yine ol gün yaverimiz olan erkân-:

harbiyye zâbitâmndan Bursa’h Hüseyin Hüsni Bey’ [i] Kozan
cihetinde ner etmek üzere müstashib olduu tahrîrât ve beyân-
nâmeler ile ol tarafa gönderdik. Gâvur-da ve Kürd-da ta-

raflarndaki kabâil ve aâire ner olunmak üzere bir hayli be-

yân-nâme dahi vesâit-i âire ile etrâfa irsâl eyledik. Ferdâs
Girid’den bir beylik vapur ile bir tabur geldi. Bu tabur dahi
karaya çkarld ve çadrlara yerletirildi. Mecidiye nâm fir-

kateyn vapur- hümâyûnu skenderun limannda bi’t-tevkîl

bâkî be kt’a vapur iâde edildi. Müte’âkiben Heleb vâlisi Sü-
reyyâ Paa gelip gitti. Kürd-da ve Gâvur-da hakknda olan
ma’lûmât ve mutâle’âtm beyân etti. Ba’dehû Adana vâlisi

Ali Rza Paa geldi. O dahi Gâvur-da ve Kozan dalar hak-
knda ma’lûmât verdi. Ba’dehû Reyhâniye aireti boybeyisi

Mürsel-zâde merhûm Ahmed Paa’nn olu Mustafa evki Bey
gelip Haclar nâhiyesi beyi Pao Bey’i birlikte getirdi. Pao Bey
her veçhile evâmir-i devlete mutâva’at ve hüsn-i hizmet edece-
ine söz verdi. Fakat hasm olan Tiyek’li Kara Bey-zâde Meh-
med Bey’e andan fazla iltifât olunmamasm art etti ye Mehmed
Bey ile berâber nefy olunurlar ise anâ dahi müteekkir ola-

can beyân velhâsl kadr ü meziyyetce andan aa düürülme-
mesini recâ eyledi, ikisi yan yana ve müsâvî derecede birer bey
olduklar cihetle istid’âs muvâfk- hâl ü maslahat görüldü ve
bu bâbda kendisine söz verildi ve dâire-i isyân u ihtilâle dühû-
lümüzde birinci menzilimiz olan Haclar bu sûretle ele alnm
oldu. Mehmed Bey skenderun’a gelmek için Haclar nâhiyesi

kenânndan geçmee mecbûr olup Pao Bey’in âdemleri ise an
bulduklar yerde idam edeceklerinden vürûdu teahhür eylemi
ise de sonra o dahi Reyhâniye aireti kethüdâlarndan Ömer
Aa’nn taht- himâyesinde olarak yanmza gelip görütü. Bu
cihetle Tiyek ve Ekbez nâhiyeleri dahi dâire-i dehâlete girmi
oldu. Pao Bey ile Mehmed Bey asâkir-i âhâneye zahire ve levâz-
mât- âire tedârik etmek üzere mahâllerine iâde edildi ve Mustafa
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zâbitân elli alt nefer asâkir-i zabtiyye tertîb klnmtr ve kar-

yelerde müceddeden muhtarlar intihâb ettirilerek karyelerin

defter-i esâmisi Bâbâlî’ye takdim ile her birine mühürler hâkk

ettirilip gönderilmesi ve bir de nâib iasb u irsâl buyrulmas arz

u inha edilmitir.

Msr’l brahim Paa’dan müdevver defterlerde Gâvur-da-

nâh'iyelerinih mu’ayyenü’l-mkdâr vergileri mukayyed olup

ancak tahsil olunamad cihetle bakaayâ kalm ve imdi bun-

larn te’diyesine ahâlînin muktedir olamyaca derkâr bulunmu

bunun olduundan vergileri müceddeden tertîb olunmak üzere

bakaayâs afvolunup fakat buna mukaabil der-dest-i inâ olan Has-

sa klasna kereste getirmeleri tenbîh edildi. Her sene Payas ve

Kilis taraflarna gelen kur’a me’mûrlar iskaat- vazife kabilin-

den olarak esnân ashâbn da’vet ederler ve iittirmek kaabil ol-

madna mebnî cümlesini asker kayd ederek savuturup gider-

ler imi. u hâle nazaran imdi hemen bütün ahâlînin askere

alnmas lâzm gelip bu dahi mümkin olamyaca cihetle mü-

ceddeden tahrîr-i nüfûs ile kur’a keide olunmak üzere kur’a

bakaayâs dahi afv ile ahâlîye ilân klnd ve hemen tahrîr-i

nüfûsa baland. Tahrîr-i nüfûs ii kemâl-i sür’at ile ikmâl olu-

narak esnân erbâb peder ve âir akrabâlariyle berâber hazirann

ön üçünde ordu-gâha gelip gece kaldlar. Ol gün ise cülûs- hümâ-

yûn gününe müsâdf olmala gece ehirlerde cârî olan ehr-

âyînlere bedel Tiyek pi-gâhnda vâki’ ncesu muhayyeminde

ve karakol mevki’leri olan müferrah tepeler üzerinde Dervi

Paa’nm tertibi üzere resimli ateler yaklarak ve toplar atlarak

hâl ü mevki’e yakacak sûrette enlikler icrâ edildi ve ferdâs

kur’a çekildi. Fakat Haclar nâhiyesine tâbi’ olup zirve-i cebelde

bulunan Karafakl aireti menâ’at-i mevk’iyyelerine güvenerek

kur’a da’vetine icâbet etmediler. Pao Bey dahi izhâr- acz et-

mekle Dervi Paa’nm Miralay Ibrâhim Bey’in kumandas ile

tertîb ve geceleyin sevk u tesrîb eyledii bir kaç tabur piyâde asâ-

kir-i âhâne keklik gibi sekerek Karafakl airetinin bulunduu

zirve-i cebele çkp buras ordu-gâha sekiz saatlik mesâfe olduu

hâlde ale’s-sabâh bagteten aîret-i merkuumeyi basarak ekse-

risini ahz ü girift ile orduya getirdiklerinde henüz akam olmam
idi. Hemen elde edilen esnân- askeriyyeleri tefrik ile kur’ayâ

idhâl olundular. Biz iki ate arasnda iken bu vak’a Kürd-da’

!



142 TEZÂKR-t CEVDET

de anlara henüz tamâmiyle îtimâd olunamam idi. Buras

Mara’dan skenderun’a gelen caddenin memerri ve A'mik ova-

sna çkacak yeri ve Mara sancann smuru olan bir derbend

ve boaz olmala bu mevki’de Ordu-köyü nâmiyle bir karye

tekiline teebbüs edildi ve Haclar nâhiyesinden buraya otuz

hâne indirilip iskân edilmesi için Pao Bey’e emir verildi. Ferdâs

oradan dahi hareket ile üç saat ilerisinde vâki’ Tiyek pî-gâhna

varlp ordu kuruldu. Haclar ve Tiyek ve Ekbez nâhiyeleri

beyleri ve aalar buraya gelip arz- mutâva’at eylediler. Burada

bir kla inâsna mübâeret olundu ve Haclar ve Tiyek ve Ek-

bez nâhiyeleri birletirilerek tekil olunan kazâ’ya merkez ol-

mak üzere kla yannda bir kaç yüz hanelik bir kasaba inâsna

baland ve buraya ibtidâ hassa taburlar ayak basm oldukla-

rndan Hassa kasabas tesmiye klnd ve nevâhî-i selâseye vergi

tevzi’ olunur gibi nüfûslar nisbetiyle haneler tevzi olunarak her

biri hissesine âid olan mkdâr hâneleri tefrik ile kasabaya tenzil

ve iskân ederek birer mahâlle tekil eylemeleri münâsib görüldü

ve Haclar nâhiyesinin dier ikisine nisbetle cesâmetine mebnî

Ordu nâhiyesine indirip iskân edecei hânelerden baka Pao

Bey’in akrabâsmdan ve Haclar nahiyesi rü’esâsndan bulunan

Mehmed Bey’in kasabada bir hâne inâsiyle bi’n-nefs kasabada

tavattun eylemesi bi’t-tensîb îfây-i muktezâlar için lâzm ge-

lenlere emir verildi. Hassa kasabasnn mevk’i Mara’a on be

ve Belen kasabasna on iki saattir. Belen ile skenderun aras

dahi üç saatlik mesafe olduundan Hassa kasabas skenderun

iskelesinden Mara’a giden caddenin üzerinde ve tam yar

yerinde vâki’dir.

Ber-vech-i bâlâ iki da arasnda vâki’ Lece kenânndaki

talklar içinde iki karye tekil ile ikaamet ederek dâimâ hrszlk

etmekte bulunan ve cümlesi yetmi hâneden ibâret bulunan

Adumanl ekrâd kavmiyet hasebiyle Kürd-da’na merbût

bulunmular ise de Lece’nin Gâvur-da cihetinde ve Hassa

kasabasnn civârmda bulunduklarndan bu iki karye dahi

Hassa kazâsma ilhaak olunmutur ve üç nahiyenin ileri gelen-

lerinden birer ve ermeni tâifesinden dahi bir âzâ intihâb olu-

narak dört âzâdan mürekkeb bir kazâ meclisi tekil ve hâricden

bir müdîr ta’yîn ve Hassa kasabasnda bir mekteb-i sbyân ya-

plmak üzere ehriye yüz kuru hocahk ma’â tahsis ve ma’a
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Elhâsl Rürd-da ele geçti ve sa tarafmz açld. Megu-

liyetimiz Gâvur-da’na münhasr kald ve gayr ez Keferdz

Kürd-da müstekillen bir kaza ittihâz olunarak ehzade Iz-

zeddin Efendi’nin nâmna nisbetle tzziye denildi ve burada asl

mütegallib olan Deli Halil olup o çktktan sonra dier aalarn

hüsn-i istihdâm kaabil olmala gerek Mehmed Aa ve gerek

Osman Aa ve âirlerine tibar edilip meclis âzal gibi me mu-

riyetlerde istihdam olunarak Kürd-da’nn slâhat anlarn

vâstasiyle vücûde getirildi ve Kürd-da’nda asla hristyan ve

yahudi olmadmdan hep âzas kürd aalarndan olmak üzere

bir kazâ meclisi tekil ettirildi.
,.

Hassa kazas beylerine gelince bunlar öteden ben kendi

nâhiyelerinde hükümdâr- müstakil gibi hod-serâne hükümete ve

vâridât- mahâlhyyeyi istedikleri gibi kabz u sarfa me’lûfolmular

idi. öyle ki nâhiyelerinin vergilerini tahsil edip ancak Mara

mutasarrflna îlân- isyân etmi olmamak için onda birim Ma-

ra mal sandna irsal ile bâkîsini umûr- zâtiyyelerne sarf eder-

lerdi Üç nahiyeden senevi iki yüz elli kuru kadar bedel- öür

alnrd ve geçen sene Tiyek’li Mehmed Bey Mara mutasar-

rfl tarafndan müdîr nasb olunarak Tiyek ve Ekbez hissesi

olmak üzere be yüz kuru aded-i anam resmi tahsil olunmu

ise de Pao Bey ana itâ’at etmediinden Haclar nahiyesinin

hissesi tahsil olunamamtr. Hâlbuki bu üç nâhyenin ââr ve

rüsûmât külli bir meblâ olaca bi’l-mu’âyene ma’lûm olmutur

Haclar nahiyesi cesâmetce Tiyek ve Ekbez nahiyelerine mu’adl

olduu hâlde Pao Bey ile birâder-zâdesi Mehmed Bey elinde

idi. Mehmed Bey zâten dervi bir âdem olduu hâlde ber-vech-

bâlâ Hassa kasabasna nakl-i hâne ettirilerek Pao Bey nah-

hiyesinde yalnz kald. Hâlbuki Hassa kazâs taht- intizâma

alnm olduu [cihetle] ann Haclar nâhiyesinde bkaas kaa-

bil deil idi. Zîrâ hükümetin evâmiri ber-mûcib- nizâm icra

olunmak lâzm gelip bu ise kendisine girân gelirdi ve kendisi

hazm etse bile ahâlînin rahat brakmyacaklan der-kar d.

Buras kendisine hâlisâne ifâde ve Mürsel-zâde Mustafa Bey

vâstasiyle tefhim olundu. O dahi hak verdi ve Tiyek h Kara

Bey-zâde Mehmed hakknda dahi icrâ olunmak artyle her

ne suret tensîb olunursa ma’a’t-teekkür kabûl edecem^bldr-

di. Tiyek nâhiyesi ibu Kara Bey-zâde Mehmed Bey elinde olup

Tezâkir-i Cevdet, 10

t
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nn ele geçmesine ve Kilis ve Haleb yolunun açlmasna bâd

olmutur. Çünki bu vâk’a âir nevâhî halkna dehet vermi

olduundan Hac Ömer-olu Deli Halil artk Kürd-da’nd

duramayp Gavur-da’nda ve Kerkütlü nahiyesinde vâki’ v

fevka’l-âde menâ’at ile ma’rûf olan Kayaba karyesine geçmiti

Bunun üzerine zâten Deli Halil’in etvârmdan nâ-honûd ola:

Kürd-da aalan ordu-gâha gelip gitmee baladlar. Bu sûretl

Kürd-da ele alnp Kilis üzerinden Haleb’e giden yol açld

Reyhâniye aireti boybeyisi Mürsel-zâde Mustafa Bey bi’z-zâ

ma’iyyetimizde bulunup âdemleri vâstasiyle hatt- ric’atimiz

muhâfaza etmekte olduuna mebnî skenderun iskelesinden he

güne levâzmâtmz emniyet ile gelmekte olduu hâlde bu ta

rîk ile Haleb’den levâzmât tedârik eder olduk ve Kürd-da
ahâlîsi vergi bakaayâlarma mahsûben frkaya zahire ve hayva

getirmee baladlar. Ale’l-husûs hlar aireti aas Re

Aa-zâde Mehmed Aa ile Okçu îzzeddinlü aireti aas Hac

îsmail-olu Osman Aa Frka-i islâhiyye’ye pek güzel hizmet v

mu’âvenet eylediler.

Kürd-da’nda mutavattm olan kürdler Okçu zzeddin
ve hlar ve Amîkî nâmiyle üç airete münkasimdir. Okc
îzzeddinlü aireti aded-i nüfûsça dierlerinden daha kalaba

lktr ve Deli Halil’in airetidir. Kürd-da’nm Mara cihetind

bulunan Keferdiz nâm nâhiyesi ahâlîsi dahi Okçu zzeddin

airetinden olup bu nâhiye Mara’a merbût olup aalar

dahi Deli Halil’e muhâlif bulunmular ise de Deli Hali

anlara galebe ederek bu nâhiyede dahi hükmü câri idi. Die
nâhiyeler ise bütün bütün ann elinde idi. Fakat Re Aa’
nm olu Mehmed Aa hlar aireti aas olup Amîkî airet

dahi andan ayrlmazd ve Kürd-da’nda en mu’teber bir âden

idi. Kürd-da’nda bulunan Okçu Îzzeddinlü airetinin aas

olan sâlifü’z-zikr Osman Aa Deli Halil’in evâmir-i mütehakki

mânesine mütâba’ate mecbûr olup ancak zâten kendisi zarars

bir âdem olmala bu kerre Deli Halil Kürd-da’n terk ile Ka
yaba’na ilticâ ettikte Osman Aa dahi Re Aa-zâde’ye ittibâ

ile Frka-i islâhiyye’ye gelip arz- mutâva’at eylemitir. hla
airetinden ma’dûd olan Meydanl nâhiyesi aas Sino ötede]

beri Deli Halil’in gayret-kei ise de yalnz kalmala o dahi Meh
med Aa ile birlikte harekete mecbûr olmutur.
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yetinde istihdam olunmak üzere Haleb v âlisi tarafndan bir

zabtiye yüzbas refakatiyle bir mkdâr suvâri zabtiye gönde-

rilmi idi. Bu yüzba Mehmed Çavu deyu ma’rûf olan zâttir

ki gerek bu havaliye ve gerek Haleb’in çöl taraflarna vukuf ve

ma’lûmât- tâmmesi olmala bize epeyce ma’lûmât vermitir ve

Kürd-da aalarnn celb ü te’lîfi husûsunda güzel hizmet etmi-

tir. Haleb vücûhundan ve ma’lûmât- mahâlliyye ashabndan bir

zâtn ma’iyyette bulunmasn bi’t-tenîb Haleb vâliliine tahrîr

olunmala Haleb eyâleti Meclis-i kebîri âzâsmdan ve rütbe-i

sâlise ashâbmdan Veys Efendi gönderilmi idi. Bu zâtn dahi

nevâhîden zahire ve âdem celbinde hayli mu’âvenet görülmü

ve mükâfâten rütbesi terfî’ edilmitir. Ber-vech-i merûh Hassa

ve îzziye kazâlar taht- inzibâta alndktan sonra Gâvur-da’

mn cihet-i arkiyyesinde vaki’ kürd nahiyelerinin islâh- ahvâ-

line balanmtr. öyle ki: Ekbez nâhiyesine muttasl olan Ker-

kütlü nâhiyesi kürdleri hlar airetinden olmak hasebiyle Re

Aa-zâde Mehmed Aa’ya tâbi’ olarak sûret-i itâ’atte görünür-

lerdi. Lâkin bu nahiyenin içerisinde Kayaba nâm karye ahâ-

lîsi Okçu zzeddinlü airetinden olduklar hâlde bu kerre Deli

Halil oraya iltica etmekle bunlar alenî isyân hâlinde idiler. Bu

nâhiyenin cânib-i imâl isindeki Çerçili ve Hanaz ve Kürdba-

çesi ve Eintili nâhiyeleri ahâlîsi hep Okçu zzeddinlü aire-

tinden olarak hâlâ Deli Halil’in gayret-kei idiler ve Çerçili nâ-

hiyesi ekyâ oca olup etrâftan buraya tecemmü’eden ekyânn

mkdâr yerlilerinden ziyâde idi. Binâen-aleyh. bunlarin terbi-

yesiyle âirlere ibret gösterilmek lâzm gelmi idi. Çerçili ekyâs

'ise elemlerini toplayp ve zahirelerini çuvallarna doldurup da

Ulal dalarna çkmak da’iyesinde olduklar teferrüs edilmi

idi. Hâlbuki bu sene aâirin yaylaya azimetleri men’ olunmala

Çerçili civârmda hayme-niîn olan ve Çerçili pî-gâhnda vâki

Nigolu ( jpç) kalesi civârmda iskânlar musammem bulunan

Delikânlu aireti zahirece muzâyakaya dûçâr olmular idi.

Çerçili ekinlerini anlara kaldrtmak muvâfk- hâl ü maslahat

görülmü idi. Binâen-aleyh Çerçili üzerine üç bölük suvâri ve

üç tabur piyâde asâkir-i nizâmiyye sevk olunup Mürsel-zâde

Mustafa Bey dahi mukaddimetü’l-cey olmak üzere bir mkdâr

Reyhâniye athsiyle anlara terfik olundu. Mustafa Bey Ligolu

kalesine vardkta Çerçili ekyas çkp an iljâta etmiler ise de
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Ekbez nâhiyesinde dahi nüfûzu câri idi ve bu kuvvet ile Pa;

Bey’i tehdide muktedir oluyordu. Ekbez nâhiyesi beylerin

en büyüü Ahmed Bey idi. Lâkin kendisi sakin bir âdem olma
i kendisinin birâder-zâdesi Ali Bey’in elinde idi. Mutâlâ’a

merûhaya mebnî bunlarn dahi dier mahâllere nakl-i hâ
ettirilmesi lâzime-i hâlden idi. Binâen-aleyh Kara Bey-zâc

Mehmed Bey ile Pao Bey’e kayd- hayât artiyle ehriye iki
bin kuru tahsis ve Mehmed Bey Rumkale kazâs müdîrliine
Pao Bey Elbistan kazâs müdîrliine ta’yîn ve ikisine dahi k;

pcbalk rütbesi arz olundu ve Ekbez’li Ahmed Bey’e kayd- l.

yât artiyle ehriye yedi yüz elli ve birâderi Hac Bey’e iki yüz 1

Pao Bey’in birâder-zâdesi Mehmed Bey’e üç yüz kuru ma’â
zâti tahsis edildi ve Ahmed Bey’in birâder-zâdesi ve erîk-i emr
idâresi olan Ali Bey’e kezâlik kayd- hayât artiyle ehriye be yi

kuru ma’â- zâti tahsis ile muvakkaten ma’iyyette alkonuldu \

Ahmed Bey’in dier birâderi AH Bey dahi bir münâsib hizmeti

istihdam olunmak üzere bâ-tavsiye-nâme Adana’ya gönderild

Bu veçhile tahsis olunan ma’â- zâtiler için sened-i rnuvakk;

olmak üzere Dervi Paa ile tarafmzdan bi’l-itirâk mahtû
birer kt’a buyruldu verilir ve ba’dehû bunlarn berât- âlîle

dahi gelip sâhiblerine teslim ettirilir idi. Fakat Tiyek’li Mel
med Bey müvesvis ve mütelevvin bir âdem olduundan gec<

leyin birâderini ve evlâd u iyâlini alp Kapulu derbendine çk
Ulal’lar ile muhâbereye balam ve Tiyek ahâlîsine dal

birlikte hareket etmek üzere teklif eylemi ise de kendi etbâ’iy]

biraz ekaavet-pîelerden baka kimesne kendisine pey-rev olmt

mtr. Müte’âkben izhâr- nedâmet ile Frka-i islâhiyye’ye dehâl

ettikte dehâleti kabûl edildi. Lâkin artk kendisine rütbe ve me
mûriyet verilemiyecei cevâb verildi. O dahi Antakya’da ikaam
te ruhsat istemekle ehriye bin kuru ma’â tahsisiyle Antakya’y

gönderildi. Pao Bey ise bu veçhile hasmna galip olduunda
dolay fevka’l-âde memnûn olarak debdebesiyle Elbistan’a var
icrây-i hükümete balam. Ba’dehû rütbesinin irâde-i seniyye:

geldi. Kendisi dahi merkez-i sdk u istikaamette sebât eylemiti:

Frka-i islâhiyye’nin ahmâl ü eskaalini nakl için bu esnâd

Adana’dan yüz elli ve Tarsus’dan yüz ki cem’an iki yüz el

bargir miicedded semerleri ile berâber hizmet-i müftehire o

mak üzere takdim ü irsal olunmutur. Frka-i islâhiyye ma’i}
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1 isinin kulaklar doldurulmak ve slaha hazrlanmak münâsib

olmala buna dâir olan esbaba teebbüs edildi.

Hassa kazasnn umûr- mühimmesi bu esnada hitâm bul-

mala der-dest-i inâ olan klanm itmâmiyle muhafazas için

dahi bir tabur piyade ve bir bölük süvari asâkir-i nizâmiyye

braklarak saferin on beinci cumartesi günü Frka-i islâhiyye

ile Tiyek pî-gâhndan hareket ve üç saat ilerisinde vâki Ker-

kütlü nâhiyesi pî-gâhmda Alagöz-gedii nâm mahâlde bir gece

beytûtet ve ertesi Çerçili nâhiyesi pî-gâhna muvâsalet ve Ni-

golu kalesi civârmda rekz-i hiyâm- ikaamet olundu. Çerçili ye

giderken Reyhâniye atls bir tarlaya urup ekinleri çinemekle

derhâl sahibi celb ile ekinleri kef ettirilerek esmân Mustafa

Bey’e tazmîn ettirildi. Ol havâlî ahâlîsi böyle bir eser-i adalet

görmemi olduklar cihetle askerden havf ile dalara firar, etmi

olan kürdier bunu iittikleri gibi hemen yerli yerlerine inerek

pey der-pey ordu-gâha gelip gitmee ve serbestçe me külât ge-

tirip al veri etmee baladlar ve mütegallibeden olan aa-

larndan teneffür ile tarafmza izhâr- meyi ü mahabbet ey-

lediler. Nigolu kalesi Mara’dan Amik ovas tarîkiyle Antakya’-

ya ve Belen tarîkiyle skenderun iskelesine ve Haleb ve

Ayintab ve Kilis ve îzziye taraflarndan Çukurova’ya ve bu.

cihetten oralara giden tarîklerin tekaatu’ noktasnda, vâki ola-

rak bu havâlînin kilidi mesâbesinde bir mevki’-i mühim olmala

hemen bir kla olmak üzere ann ta’mîrine ve Kerkütlü cihetin-

tinde vâki’ ve kaleye nazr olan tepeye Cevdet Efendi kulesi ve

Çerçili boaznda Dervi Paa kulesi nâmiyle birer kule inâsma

ve bir taraftan dahi Kerkütlü nâhiyesinin tahrîr-i nüfusuna

ibtidâr olundu.

Nigolu kalesi ta’mîr olunurken iki nev’i ta bulundu. Biri

asl binann talardr ki pek eski olduundananp sünger gibi

delik deik olmutur. Dieri sonra vuku’ bulan ta’mîrinde ilâve

olunan talardr ki bunlar evvelki talara nisbetle yeni olduu

lede’l-mu’âyene ma’lûm oldu. îte bu yeni talardan birisinin

üzerinde eski yunan lisân üzere hâkk olunmu iki satr yaz

bulundu. Bir satrnn ba’z mahâlleri bozuk olmala okunamad.

Dier mahâlleri okunup Türkçe tercümesi “skender burada ceza

kanununu vaz’etti” demektir. Bundan bu kale pek kadîm bir ey

olup harâb olmala skender an ta’mr ettirmi olduu anla-
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asâkir-i ahâne yetiip ekyây perîân ve içlerinden ba’zlarn
esîr ederek Hassa kasabasma avdet etmiler idi. Bu srada Deli-

kânlu aireti dahi Çerçili ekinlerini toplayp hayme-gâhlanna
avdet eylemilerdir. Asâkir-i âhânenin avdetinden sonra Çerçili

ekyâs ovaya inerek ahz-i sâr için Delikânlulara ta’arruz edip

hattâ birini cerh ve birinin atn telef etmiler ise de Delikânlu

aireti sekiz oymaa münkasim ve alt yüz bu kadar hâneyi

hâvi bir büyük airet olduu hâlde intibah üzere bulunarak
derhâl müdafa’aya kyam ile ekyâdan dördünü îdâm ve beini
cerh ve on dördünü ahz u girift eylemilerdir. Çerçili ekyasn-
dan ve ekaavet-i müstemirre ashâbmdan ele geçmi olan dört

neferden ikisi itlaf edilip dier ikisi dahi; Frka-i islâhiyye ko-

misyonundan tanzim olunan mazbata mûcibince on beer sene

müddetle prangaya konulmutur.

Frka-i isiâhiyye’nin bir müfrezesi kumandam olan Mirlivâ

Kurt smail Paa akdemce Kozan- arkî civârmda vâki’ Ma-
ara nâhiyesine gelmi idüine mebnî. skenderun’dan gön-

derilmi olan Hüseyin Hüsni Bey smail Paa nezdine gidip

gelirken Kozan- arkî müdîri Yusuf Aa’ya müsâfir olarak

yannda hayli vakit oturarak ol havâlî ahâlîsinin ahvâline iyice

vâkf olmu ve avdetinde Yusuf Aa tarafndan Hac Halil

Efendi ana terfik ile Frka-i islâhiyye’ye gönderilmi idi: Hüseyin
Hüsni Efendi’den ol havâlî ahvâline [dâir] epeyce ma’lûmât
alnd. Halil Efendi’ye ikrâm olunarak geri iade olundu. Bu s-

rada Kozan- garb kaymakam Ahmed Aa tarafndan dahi

Hâfz Ali Efendi nâmnda biri gelip gitti.

Hülâsa-i tahkîkaatmz undan ibâret oldu ki Kozan ahâlîsi

mütedeyyin ve ehl-i rz âdemler olup oraya vardmzda vu-

ku’u melhuz olan muhârebemiz ahâlî ile olmayp ancak Kozan-
oullar hükümetiyle olacak idi. Bu ise esassz bir hükûmet-i

mütegallibâne olduuna nazaran hedm ü imhâs bizce mükil
deil idi. Ammâ Gâvur-da’nda karîbü’z-zuhûr olan muha-
rebelerimiz hep hayâdîd ve kuttâ’- tarîk ve gayret-i dîniyye-

den ârî olan ekyây-i ahâlî ile olacak idi. Ahâli ile muhârebe
ise dâimâ mükildir. Binâen-aleyh tevfîk- Bârî refikimiz olup

da Gâvur-da ekyâs tedmîr olunduu hâlde Kozan’n s-
lah bizce eshel olaca anlaüd ve ol vakte kadar Kozan ahâ-
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Kilis defterlerinde mukayyed idi. Bu ise pek kark bir o -

duundan Kürd-da’yla beraber bunlarn dahi aar w vergileri

slâhiye’ye rabt olunarak Kilis ile olan alâkalar kesildi.

Hassa’da iken Ekbez beyleri yanmza gelip görüürler

idi ve ba’zlan birlikte buraya dahi getirildi. Yalnz en ihtiyar-

lar olan Ahmed Bey gelip görümemi idi. Kendisi zararsz bir

zât olduu cihetle tarafmzdan dahi bir ey denilmemi d. Bu

kerre o Tahi slâhiye’ye gelip görütü. Sebeb- tcahhuru sua

olundukta dedi ki: “Bu havâlîden çok ordular geçti Bu ordu da gelip

geçer Ben kendi hâlimde bir âdemim. ahsmca mucb- mes ulyyet ola-

cak bir ide bulunmadm. Orduda ne içim var dedim. Sonra gördüm M-

golu kalesini ta’mire baladnz. Anladm k bu esasldr Zîr“ bu

havâlînin kilidi burasdr. Biz bu havâlînin büyüklerinden bulunmuuz.

Bal bamza hükümete almz. ttihâz olunan usul-

bizlerin buralarda ikaametimiz münâsb olmyacak. Ben de evlad u y

limle Haleb’e gidip de ömrümü orada geçirmek isterim. Fakat oras bir

büyük ehirdir. Hisâb ettim orada geçinmek için ehriye dokuz yuz kurua

Jihtâc olacam. Bunu- tahsis ediniz. Beni A ' -

Derhâl ma’â buyruldusu yazdnld. Kendsme teslim ile . .

dii gün Haleb’e gitmek üzere avdetine ruhsat verildi. Bunun

üzerine Ahmed Bey: “Ben artk Ekbez’ e avto ^em. Beni bura-

dan Haleb’e gönderiniz” demekle hemen luzumu kadarlar*!

tehyi’e edildi ve evlad u iyâli getirildi. Cümlesi ikram u zaz e

Hale

Çerçfli nahiyesi mecma’- hayâdîd olup hiç bir tarafta ba-

rnamyan ekaavet-pîeler buraya toplanmakta ve burada pe

çok yabanc bulunmakta olduu hâlde bu kerre Frka- sla yy

nin latvetinden havf ile çil yavrusu gibi dalmlardr. Burum

üzerine asl yerlileri kalp arz-i dehâlet etmiler ise de mdy.

kadar ettikleri pek çok olduundan JUJI fehvasnca ekser-

kurasnn ahâlîsi firâr ile Ulah dalarna çkp ancak bir kaç

miskîn karyeler ahâlîsi yerlerinde kald. Kalanlara lt.at olunup

firarilerin karyeleri ihraak ile fî-mâ-ba’d yurdlarnda hane b-

nâs yasa edildi. Bu veçhile Çerçl cem iyeti etrafa dald,

içlerinden ba’zlarnm Msr’a kadar firâr etmi olduu sonra-

dan tahkik edilmitir.
, , f

Kerkütlü nâhiyesinin tahrîr-i nüfûsu hitam bulmagla s-

lâhiye kasabasnda kur’alar çekildi. Kenâr nâhyeler ekrad

t
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ildi. Çünkü skender ibtidâ Aya ile Payas arasnda Dârâ île mu-

harebe edip an bozdukta ran ordusu Payas üzerinden sken-

derun’a ve oradan Belen’e avdet ile Belen boazm tutmu ise

de skender hücûm ile burada dahi anlar bozmala irânîler

artk burada dayanamayp Bâbil’e doru avdet etmiler. sken-

der dahi Amik ovasna inip Bâbil’e gitmitir ve Bâbii’e giderken

bu kaleyi ta’mîr ettirmi olmak gerektir. Ba’dehû harâb olup

bu kerre biz dahi an saniyen ta’mîr ile kla ittihâz eyledik ve

mezkûr ta orada hfz ettirdik. Ba’dehû Kerkütlü ve Çerç.il i

ve Hanaz ve Kürdbaçesi ve Eintili nahiyeleri ve Kürd-

da’ndan Keferdiz nahiyesi ve arada Dumdum-ovas denilen

güzel- ve münbit ovalar birletirilerek bir vâsi’ kazâ tekil ve

slâhiye tesmiye olundu ve Haleb’e merbut olan Delikânlu

aîreti ve Mara’a merbût olan Çelikânlu aireti ibu Dumdum
ovasnda iskân ile müte’addid karyeler tekil klnd ve bu ka-

zâya merkez olmak üzere Nigolu kalesi civânnda bir kasaba

inâsna ve bir hükümet kona binâsma baland ve Delikânlu

ve Çelikânlu aalarndan ba’zlar birer mkdâr hâneler ile

birlikte ibu slâhiye kasabasnda iskân klnd ve burada bir

meclis tekil ile evvel be-evvel Delikânlu aîreti boybeyisi Hüse-

yinAa ve Keferdiz hânedâmndan Ali [Aa] âzâhma intihâb ve

slâhiye merkez-i livâ olmak üzere Izziye ve Hassa ve Bulank

kazâlar dahi buraya ilhaak olunarak Mara mutasarrflna
merbût olmak üzere bir kaymakamlk tekil ve Çelikânlu aî-

reti aalarndan dahi birinin âzâla intihab der-dest olup bu-

rada bir de müfti bulunmak muvâfk- hâl ü maslahat görüldüü

hâlde Mara tarafna gelmi olan muhâcirîn içinde Kabartay

ulemâsndan Ca’fer Efendi nâmnda biri bulundu ve lede’l-im-

tihân müftilie ehliyeti tebeyyün etmekle ehriye be yüz kuru
ma’â ile slâhiye müftiliine ta’yîn olundu ve Payas sanca
kaymakam bulunan evki Efendi slâhiye kaymakamlna
ta’yîn olunarak bu tarafa geçirildi. Ann yerine dahi Payas kay-

makamlna Haleb eyâleti Mesclis-i kebîri âzâsmdan Frka-
islâhiyye ma’iyyetinde bulunan Veys Efendi me?mûr edildi.

Haclar ve Tiyek ve Ekbez nâhiyeleri gibi Gâvur-da’nn câ-

nib-i arkîsinde bulunan kürd nâhiyeleri arâzîsi Mara sa-'

candan ma’dûd olmak hasebiyle âân Mara mal sandna
âid olduu hâlde ahâlîsi kürd olmak mülâbesesiyle vergileri
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yüz kuru ma’âm almak ve Edirne’de ikaamet ettirilmek üzere

Dersaâdet’e gönderilmitir.

Garibe- Neferât- askeriyyeden biri yalnzca Deli Halil’in

odasna girip iret takmm meydanda bulmu ve ziyâde arak

içip sarbo olmagla orada szp kalmi. Askerin avdetinde Deli

Halil’in âdemlerinden ba’zlar gelip an odada bîh.û bulmala-

ryla alp ve ehâne tüfengiyle berâber Ulal dana çkarp

Deli Halil’in yamna götürmülerdir.

Bu esnada taraf- âhâneden Frka-i islâhiyye’yi taltif için

yâver-i hazret-i ehriyârî Miralay Rauf Bey slâhiye’ye geldi.

Frkann âsâr- muzafferiyyetine vâkf oldu. Mürsel-zâde Mus-

tafa Bey’in biraderi Mehmed Bey ile Payas hânedânmdan me-

hûr imam Bey’in olu Ahmed Bey silâhorluk hidmet-i mûci-

bü’l-mefharetine intihâb olunarak Rauf Bey’ e terfîkan Dersa-

âdet’e gönderildiler. Ulal aalarndan Karayiit-oullari ve

Kaypak-olu ve Çend-oullar Frka-i islâhiyye’ye gelip arz-

mutâva’at eylediler. Karayiit-olu Kadir Aa’nm karyesi

buraya karîb olduundan slâhiye’de kendisine bir hâne yap-

mak ve haftada bir iki gün gelip gitmek üzere evâil-i rebî’üllev-

velde slâhiye meclisi âzâlma ta’yîn olundu. Hedef-i harekât-

mz dört Ulal aalklar iken üçü bu veçhile arz- inkyâd et-

mekle meydanda yalnz Ali Bekir-oullar ile anlara dahil olan

Dede Bey ve Deli Halil kald. Ali Bekir-olu Ali Aa âir aa-

lara nisbetle ehven ve oldukça söz-anlar bir âdem olduu haber

veriliyor ise de bu iki dahilini fedâ edip de bize mutava’at etmesi

kabâil ve aâirin kavâidine mugaayr olduundan an silâh

kuvvetiyle taht- itâ’ate getirmek umûr- zarûriyyeden görül-

mütür. u hâle nazaran hemen slâhiye’den Yarpuz üzerine

çkp da oradan Ali Bekir-oullar üzerine Varlmak lâzime-i

hâlden görülmü ise de bu yolu Msr’h brahim Paa tecrübe

etmi Yarpuz’dan ileriye hareketinde ordusu muhâtaraya dü-

mü muahharan Kbrs’l Mehmed Paa zamannda Çatalba

Mustafa Paa dahi buradan sevk- asker eylemi olduu hâlde

Yarpuz’a varmadan bozulmu olduu ma’lûm idi. Bu kerre be-

inci ordudan gelip Frka-i islâhiyye’ye mülhak olan bir tabu-

run binbas ol vakit Çatalba Mustafa Paa frkasnda bulun-

mala bu yolun sarpl andan dahi örenildi. Elhâsl bu yolu

terk ile Bulamk kazâsma çkp da oradan bir münâsib yol aran-
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arz- inkyâd etmekle anlarn dahi tahrîr-i nüfûsuna baland.
Tahrîrin hitâmnda anlarn dahi kur’alar çekilmitir. Fakat
Kerkütlü nâhiyesinda vâki’ Kayaba nâm karye ahâlîsi hâl-i

isyân üzere bulunup Deli Halil dahi orada kemîn-gîr-i ihtifâ

olarak tekrar çkp da bu havâlîyi ifsâd etmek için Frka-i islâ-

hiyye’nin bu taraftan gitmesine müterakkib idi. An bu . hâlde

brakmak ise câiz deil idi. Hâlbuki Mürsel-zâde Mustafa Bey’in

kz karnda Deli Halil’in taht- izdivâcmda ve Deli Halil’in

kz karnda dahi Ekbez’li Ali Bey’in taht- izdivâcmda olup

bu ikisi dahi Frka-i isâhiyye ma’iyyetinde müstahdem olarak

lcisi dahi Deli Halil’in aleyhinde i’mâl olunmak lâzm geliyordu

ve Mustafa Bey’e emniyetimiz var ise de Ali Bey’in etvâr u mi-
vârna nazaran ana pek o kadar güvenilemiyordu. Kayaba’nn
medâhil ü mehâricini en âlâ bilen ise Ali Bey idi. Deli Halil’in

kang köe ve bucakta mahfî olduunu dahi bilebilecek o idi.

Binâen-aleyh geceden üç tabur tertîb ve kable’l-fecir Kayaba’

-

na sevk u tesrîb olunup Ali Bey’in dahi ber-mu’tâd kollan ba-
latlarak klauzluk iinde istihdâm olunarak Kayaba’nda
ale’s-sabâh bateten Deli Halil basld. Vehle-i ûlâda ma’iyye-

tindeki ekyâ tüfenk endahtiyle mukaavemete cür’et etmiler
ise de asâkir-i âhânenin hücûm ve iktihâm- dilîrânelerine

tâb-âver-i mukaavemet olamayp Sarp yollardan Ulah dalarna
doru su’ûd ile firâr etmilerdir. Bu srada Deli Halil yalm ayak
firâr ile Ulah dalarna çkp o dahi Dede Bey gibi Ali Bekir-o-
lu Ali Aa’ya dahil dümütür. Lâkin hayvanlar ve arl
çizmelerine varncaya kadar asker tarafndan itinâm olunmu-
tur. Validesi ve bu havâlînin bir büyük beliyyesi olan Hanm
dahi elinden ve kalçasndan birer ehâne kurunu ile mecrûh
olmutur. Deli Halil’in zevcesi Mustafa Bey’in hemiresi koca-

snn en âlâ atma suvâr olarak daa sarp biraz yol alm ise de

hayvan geçemiyecek sarp yerlere vardkta bîçâre at düüp yu-

varlanaca vakit Hanm ayaklarin üzengiden çkarp talara

tutunarak ve keklik gibi sçrayarak Ulah dalarna su’ûd ile

kocasma yetimitir. Mustafa Bey’e göre hemiresinin bu felâ-

ketini görmek güç ise de te’ahhüd ve iltizâm eylemi olduu
sdk u istikaametten ayrlmamtr. Ali Bey’den dahi eser-i hiyânet

görülmemi ise de anm artk buralarda durmas muvâfk- hâl ü
maslahat görülmediinden kayd- hayât ile muhasses olan be
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etmesi emr olunmala Bulank’da bulunduu müddetçe erzak

ve âire muhtarlar ma’rifetiyle karyelerden toplanp verilmi d.

Ahâlî bu makule eyleri beylere ve aalara meccanen veregelm

olduklar cihetle bu eyânm esmânm almak ümidinde deil e

idi Fakat rü’yet-i muhasebe ile alacaklarnn te diyesi emx olun-

mala Kanber Efendi ve ba’z- muhtârân gelip tabur binbas

ve kâtibi ile rü’yet-i muhâsebeye giritiklerinde kyye ve e

ma’lûm olmadndan hayrette kalmlar. Bunlar bu: çadr çmde

hisâb ile megul olduklarmda fakir dahi böyle bir muhasebe-

nâ-inîdeyi görmek üzere bi’z-zât çadr önüne var m ve r

sandalye üzerinde oturdum. Binba: “Yan kyyes burada kaç

kuruadr” deyu suâl ettikte Kanber Efendi ile arkadalar bir-

birinin yüzüne bakp : “Kyye nedir” deyu sordular. Meer bun-

lar kyye ve dirhem isti’mâl etmeyip yalnz batman kullanrlar-

m. Hâlbuki Haleb ve Mara cihetlerinin batmanlar muhte-

liftir. Bulank batman kangsma muvâfk olduu ma’lum deg

idi. Lede’t-tahkîk Mara batmanna muvâfk olduu anlald

; ve hisâb bu batman üzerine görmek lâzm geldi. Bunun üzerine

tabur kâtibi -“Pek iyiyan batman burada kaç kuruadr deyu sorüu.

“Burada para ile ya alp satan yoktur” dediler. “Ya birinize yag

lâzm olursa ne yaparsnz” denildi. “Komudan alrz. Ana lazm

olursa o da bizden alr” dediler. Binba : “Ta nasl ^hm Efend\
dedi. Kanber Efendi biraz tefekküre vard ve kalkp Bulank -

llardan bir ihtiyar âdem çard: “Sen bir kaç sene evvel Mara a

gitmi idin. Oradayan batmann kaç kurua veriyorlard blyormusun

„

deyu sordu. “Evet ol vakit u kadar paraya olduunu tm idim

deyu cevâb verdi. Ann rivayeti üzerine vaz’- Jî’et olundu.

Ba’dehû tabur kâtibi: “Soann batman kaç paraya deyu ol -

tiyar âdemden sordu. htiyar tebessüm ederek: Soann para

ile alnp [satldn] âbâ vü ecdâdndan iitmedim” deyu cevab yer-

di Çâre yok artk askerin diier yerlerdeki mubaya’atma kyasen

bir fî’et konuldu. Bulank’llar dahi -buna râzî oldular. Ben de

:

“Bu hisâblarn neticesi helâllamaa mevkuftur” dedim ve heri er-

ile helâllatm. Gâvur-daldar burada dahi Frka- slahyye

-

den gördükleri âsâr- adâlete nazar- te’accüb ile bakarak

tarafa devlete müncezib oldular. Yerli aalarn ahali üzerindeki

nüfûzlarma za’f- külli geldi.
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mak miinâsib görüldü. Kald ki Karayiit ve Kaypak ve Çend
oullan mü’ellefetü’l-kulûb hükmünde olarak haklarnda Fr-

ka-i islâhiyye’ce henüz emniyyet-i kâmile hâsl olmam idi.

Evâil-i rebîü’levvelde slâhiye mevk’inin muhafazas için

bir tabur piyâde asâkir-i 'nizâmiyye braklarak oradan Frka -i

islâhiyye ile hareket ve Hanaz karyesi tarîkiyle slâhiye’ye

be saat mesafede ve Kaypak-olu nahiyesi ittisâlinde vâki’ ve

Bulank kazasna tâbi’ olan Kinez karyesine çklp rekz-i hi-

yâm- ikaamet olundu ve hemen Karayit-olu ve Kaypak-olu

ve Çend-olu nâhiyelerinde dahi kur’a çekilmek üzere tahrîr-i

nüfûslarna baland. Bir ay mukaddem Bulank kazâs içine

girmi olan bir tabur piyâde asâkir-i nizâmiyye burada Frka-i

islâhiyye’ye munzam oldu.

Kinez ahâlîsi Frka-i isiâhiyye’nin hareketini duyduklar

gibi karyeyi terk ile civarlarndaki dalara çkmlar ve harman-

larm yiizü üstüne brakmlar idi. Harmanlarn muhâfazas

için etrâûna karakollar tertîb edildi. Bulank kazâsmn hem
hatibi ve hem de müftisi olan Kanber Efendi ile ba’z- muhtârân

yanmza gelmekle bir aydan beri Bulank’daki tabura vermi

olduklar zahîre ve erzak bahâsnn hisâblarm görmeleri ken-

dilerine tenbîh edildi ve Kinez karyesi ahâlîsi gelip da harman-

larn dömeleri ve zahirelerini alp samanlarn dahi bize sat-

malar için bunlarn vâstasiyle haber gönderildi. Bunlar ise

ordu içinde kalan harmanlardan eser kalmyaca itikadnda

bulunarak zahirelerinden me’yûs imiler. Karyenin civârndaki

tepelere gelip uzaktan temââ ile harmanlarn braktklar hâl

üzere durduunu görücek ma’a’t-te’accüb yava yava yanap
harmanlarm dödiiler ve samanlarn bize sattlar. Lâkin im-

diye kadar burada para ile saman satlmam olduundan âir

eyânn parasn alp da saman parasz vermek istediler. Bunun

câiz olamyaca kendilerine söylendikte fî’eti olmadndan ne

diyeceklerini ardlar. Çâresiz Hassa ve slâhiye taraflarna

orduca mu’ayyen ve ma’lûm olan es’âra kyâsen saman ve sâireye

fî’et konuldu. Ahâli ise imdiye kadar saman paras almam
olduklarndan her [ne] denilse arz- ükrâniyyet ediyorlard.

Beri tarafta Kanber Efendi’nin muhasebesinde daha acîb

müki'lât zuhûra geldi. Çünki Bulank’daki tabur bu kerre Frka-i

islâhiyye’ye karm olduundan bu vakte kadar hisâbm kat’
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Kozan-oullarnn evâmirine itâ’atte sebat etmek ve dier ksm
Frka-i islâhiyye’ye arz- inkiyâd eylemektir. Binâen-aleyh Ko-

zan’m ileri gelen zevatndan ba’zlar Frka-i islâhiyye’ye gelip

gitmee balamlardr. ‘ Hattâ Kozan- arkî müdîri Yusuf

Aa’nm birâderi Hac Bey ile Haçin müftisi Mehmed Efendi ve

Kozan- arkînin ileri gelenlerindan ba’zlar Frka-i islâhiyye ye

mutâva’at sebeb-i selâmet ve saadet olduunu YusufAa ya ih-

târ ile nasihat etmiler ise de müsmir olmadndan Kurt s-

mail Paa nezdine varp oradan dahi Frka-i islâhiyye’ye geldiler.

Bunun üzerine YusufAa azl ile yerine Hac Bey Kozan- arkî

müdîri nasb edildi ve yüz nefer zabtiye tahrîri için yedine buy-

ruldu verildi ve refikleriyle birlikte Kozan- arkî’ye gönderildi.

Mahallerine avdetlerinde smail Paa tarafndan yanlarna

bir mkdâr suvâri terfîk ile Haçin’e îzâm olunup kasaba ve

civâr kurâ ahâlîsi bi’l-ictima’ Hac Bey in me muriyet buyrul-

dusu krâat edilmi ve Hac Bey icrây-i me’mûriyyete bala-

mtr ve bunun üzerine smail Paa dahi ma’iyyetindeki müf-

reze ile Kozan- arkî’ye dâhil olarak Haçin kasabasna bir

saat mesâfesi olan Rumgöz ovasnda rekz-i hiyâm- ârâm

eylemitir.
.

Çukurova’da klayan türknen aâirinden Afar airetinin

ol esnâda Sivas eyâletine muzâf olan Aziziye sancanda vâki’

Sariz arâzîsinde iskânna teebbüs olunduu hâlde mahâllince

buna ba’z teshîlât gösterilecek yerde tas’îbât gösterilmi oldu-

undan Afar beyi müteveffâ Çerke Bey-zâde Hac Bey mû-

mâ-ileyh Kozan-olu Hac Bey ile birlikte Frka-i islâhiyye’ye

gelerek arz- hâl ile hükûmet-i mahâlliyyenin mu’âmelâtmdan
?

itikâ edip istid’âs ise Frka-i islâhiyye’ce müttehaz olan usûle

muvâfk görülmütür. Çünki Afar aireti yazn Uzunyayla da ve

kn Çukurova’da bulunup bu esnâda ise Uzunyayla’da birçok

çerkes muhâcirleri iskân olunmakta idi. Biz dahi bu havalideki

aâiri göçebelikten men’ile isterler ise klalarnda ve isterler ise

yaylalarnda iskân etmek üzere tahyîr etmi idik. Afar aireti

yaylada iskân ârzûsunda olup yaylalar ise çerkes muhâcirlerine

verilmi olduundan ana bedel kendilerine iskân için bir yayla

gösterilmek lâzm idi. Sariz arâzîsi ise anlarn Uzunyayla’daki

yaylaklarna civâr olmak hasebiyle bu arâzînin kendilerine tahsisi

muktezây-i adâlet ve hakkaniyet idi. Binâen-aleyh bu bâbda tes-

!

- 1
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Buradan Ali Bekir-olu üzerine hareket mutasavver iken

Bulank üzerinden Ali Bekir-olu nâhiyesine giden yol yine

Yarpuz’a çkp Yarpuz üzerinden ileriye hareket ise gayet su’û-

betli olduu anlald ve bir de Ulal dalan ark ve garb ta-

raflarndan mahsûr hükmünde ise de Ky köyleri vâstasiyle

Çukurova tarafmdan kendilerine lâzm olan eyleri almakta

olduklar ve Ky nâhiyesinden Ali Bekir-olu yurduna geçilmek

sühûletli olduu örenildi. Binâen-aleyh Çukurova’ya inip de

oradan Ky nâhiyesi üzerine çkmak ve usât [bu] yüzden dahi

mahsûr ve me’yûs ettikten sonra üzerlerine varp tenkilleri çâ-

resine bakmak sûretine karâr verildi ve Çukurova tarafna ge-

çildikte artk kâffe-i mu’âmelâtmz Adana eyâletiyle olaca-

ndan imdiye kadar Haleb ve Mara cihetlerindeki kaza ve

nâhiyeler ile olan hisâblarmzn burada kat’ münâsb görül-

mekle her tarafa i’lân- keyfiyyet olunmu idi. Ashâb- matlûb

Kinez karyesine gelip hisâblarn rü’yet ettikçe alacaklan

nakden veya havâleten tesviye edilmi ve Haleb ve Mara ci-

hetleriyle olan iliiklerimiz kamilen kesilmitir. skenderun cad-

desinin muhâfazasma me’mûr olan Mürsel-zâde Mustafa Bey ve

Haleb zabtiyeleri akdemce iade olunduu gibi bu kerre Haleb

mevki’i feriki Seyyid Paa dahi Kinez’den Haleb’e iâde edilmi

ve yanmzda yalnz Mirlivâ Yaver ve Hüsni Paa’lar kalmtr.
Fakat bu esnada Mîrimîran Arslan Paa ve Alekird’li Mehmed
Bey be-alt yüz kadar güzide çerkes ve gürcü ve kürd atllariyle

gelip Frka-i islâhiyye’ye miltehik olmular idi. Pek güzide ve

gayet mazbût suvâri idiler. Ale’l-husûs kürd atllarnn pek çou
airet beyleri ve aalan idi. Hep fahrî olarak airetlerinden birer

mkdâr atl alarak Mehmed Bey’in askerine karmlar idi.

Hattâ Dersim da aalarndan mehûr Mahmud Aa dahi

berâber gelmi idi. Bunun maksûdu ise âyed Frka-i islâhiyye

o tarafa dahi giderse evvelce Frka’nn icrââtna kesb-i vukuf

etmek maksadna mebnî imi. Erkân- harbiyyeden yâverimiz

Hüseyin Hüsni Bey gâh Kozan-oullariyle ve gâh Maara nâhi-

yesine gelmi olan müfreze kumandan Kurt smail Paa ile

Kozan’a gidip geldii ve afv-i umûmî îlân-nâmelerini ner
eyledii srada ulemâ gürûhiyle ve aâir ve kabâil kethüdâlariyle

görüerek efkâr- âmmeyi epeyce celb ü te’lîf eylemi idüinden
Kozan’da efkâr- umûmiyye ikiye münkasim oldu ki bir ksm
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hareket edeceklerine mukaabeleye kyâm eyleim olduklarndan

üzerlerine hücûm olunarak yirmi iki neferleri tutulmu ve bir

hayli hayvanlar alnp Ky nâhiyesine götürülmü ve Mirliva

Haan Paa Payas’dan oraya gelip Ky nahiyesinin merkezi

olan Hac Osmanl karyesinin üst taraf ordu-gâh olmak üzere ten-

îb edilmi olduundan Hüseyin Bey bir takm suvâri ile avdet

edip gelirken yine Kara Kethüda takmna tesâdüf ile üzerlerine

hücûm ettikte ekyâ etraftan üüntü ederek her tarafm ihâta

ile an tutmak üzere iken yakn yerde bulunan bölükler tüfenk

fesini iitip ve ol tarafa seirterek yetiip kendisini tahlîs etmi-

lerdir. Bu mukaatelede bir suvâri mülâzm ve bir çavu ve iki

nefer yaralanm ise de Tecirlilerden dahi onbe kadar maktul

ve mecrûh vuku bulmu ve bir kaç hayyen ele geçirilmi ve bir

hayli hayvanlar itinâm olunmutur. Lâkin erkân- harbiyye

reisinin böyle hoyrat bahâdrl edip de cüz’iyyü’l-mkdâr as-

kerle bir airet üzerine hücûm etmesi muhâlif-i usûl olmala

Frka-i islâhiyye’ye geldiinde bu hareketi takbih edilmitir. Bu-

nun üzerine rebî’ülevvelin yirmi beinci cumâ günü Frka-i

islâhiyye ile Kinez karyesinden hareket ile Çukurova cihetine

inilip gece Kinez’ e dört saat mesafesi olan Bacburunu nâm

mevki’de beytûtet olundu. Ferdas oradan hareket ile Hac

Osmanl karyesinin üst tarafnda ta’yîn olunan ordu yerinde

nasb- hiyâm ile mevcûd- ma’iyyetimiz olan dokuz tabur

piyade asâkir-i nizâmiyye ta’biye edildi ve suvâri alay

ile gürcü ve çerkes ve kürd atllar karyenin alt tarafnda ve

Çukurova’dan ma’dûd olan düzlükte yerletirildi ve hedef-i

i
harekâtmz olan Ali Bekir-olu her taraftan abluka edilmi

oldu. Hac Osmanl karyesi Gâvur-da’nm bir vâdîsinde bir

ucu Çukurova'nn kenarnda ve bir ucu yukarya doru uzanm

tûlânî bir karye idi. Bunun üst tarafnda ve cânib-i garb-i

cenûbîsindeki srt üzerinde çadrlar kuruldu ve etrâfndaki te-

peler tutuldu ve burada bir kule inâsna mübaeret edildi. Hac

Osmanl karyesinin pî-gâhmda. Pazar-yeri denilir bir mahâlde

görülen âsâra nazaran vaktiyle buras bir büyük kasaba olup

mürûr- zamân ile harâb olarak ahâlisi dalp dalara çekilmi

olduu istidlâl olunmu ve arazîsi ise Gâvur-da eteklerinde

Çukurova’nn en münbit yerlerinden cTduu görülmekle burada

yine bir kasaba inâs tasmîm klnmtr. Ol vakit Kars- Zül-

(
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hîlât-i lâzime icrâsiyle kendilerinin dil-hâhlar veçhile iskânlar

için lâzm gelenlere emirler yazld. Bu bâbda mu âvenet-i lâ-

zime icrâs dahi Kurt smail Paa’ya i’âr edildi. Bu havalideki

airetler hep gasb u sirkate me’lûf olup fakat yek diere nisbetle

ba’zlar ehvence idi. Meselâ alt yüz hâneden ziyâde olan De-

likânlu airetine nisbetle dört yüz hâneden ibâret olan Çelikânlu

airetinin hrsz daha ziyâde ve etrâf u eknâfa mazarratlar daha

çok idi ve bu lavâl îdeki aâirin en ziyankâr Tecirli aireti idi.

Ale’l-husûs Tecirli kethüdalarndan Kara Kethüdâ bir vakitten

beri airet içinde teferrüd ederek airetin en ziyâde ekaavet-pî-

eleri ann bana toplanp etrâf u eknâf gaaretten hâli olmaz-

lard ve Tecirli suvârisi her tarafta cür’et ve cesâret ile ma’rûf

olup daha büyük airetler anlardan havf ü ihtirâz ederlerdi. Te-

cirli suvârisi ise her tarafta ser-kelik ederek dier airetlerden

ihtirâz etmeyip yalnz Reyhâniye aireti pek kalabalk olduu

cihetle andan havf ü ihtirâz ederlerdi ve Tecirli airetinin çou

Bulank kazâsma merbût ve Çukurova’da vaki’ Hârûniye nâm

ormanlklar içinde klarlar idi. Buras ise kendilerince bir

mevki’-i meni’ idi.

Bu sene hep airetler yaylaya gitmekten men’olunup hattâ

Reyhâniye aireti bile Amik ovasnda bulunduklar yerlerde

kalmlar idi. Bu esnada Frka-i islâhiyye nin Çukurova tarafna

geçip de Ky nâhiyesinde rekz-i hiyâm- ârâm edecei vakit ol-

mala Tecirli ve Cerid airetlerinin rz u edebleri ile yerlerinde

durmalar lâzm gelirken Frka-i islâhiyye henüz Bulank kazasna

varmadan Kara Kethüda bandaki bir çok Tecirli hanele-

riyle birlikte Hârûniye’den kalkp ve Bulank kazâs içinden

Gâvur-da’n ap da kemâ-fi’s-sâbk yaylaya gidivermek üzere

hareket -.eyledii lede’l-istihbâr vurulmas için Bulank daki ta-

bura emir verilmi idüinden Kara Kethüdâ oyma vurulup

geriye iâde olunmu ve bir hayli hayvanlan alnm idi.

Evâst- rebî’ülevvelde Mirlivâ Yâver Paa erkân- harbiyye

reisi Miralay Hüseyin Bey ile birlikte bir bölük suvârî ve bir iki

tabur piyâde nizâmiye ile kef için Ky nâhiyesine gönderilmi

ve Tecirliler kla mahâllerinde durup Gâvur-da eteklerinde

dolamamalar için tekrâr kendilerine tenbîh olunmas için

dahi Yâver Paa’ya emir verilmi idi. Esnây-i râhda Kara Ket-

hüda takmna lede’t-tesâdüf Tecirli ekyâs tenbîhâta tevfîk-
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Her gün beten ona kadar durrâc vurup getirirler ve bedeli

olan barut ve kurun ve saçmay alp giderler ve üst tarafndaki

akçeye çendan ehemmiyet vermezlerdi. Lâkin Adana’dan Fr-

ka-i islâhiyye’ye pek çok esnaf gelip gitmee ve her türlü eya

getirip satmaa baladklar gibi köylüler dahi derhâl parann

kymetini takdir eder oldular. Bir cumâ günü ma iyyet me mûr-

lar Ali Kâhya’nn hanesinde kuzu yemek üzere ruhsat alp

gittiler. Aç ve ba’z- levâzmât [alp] götürdüler. Resmen Ali

Kâhya’nm vâlidesine müsâfir olup Ali Kâhya’nn on üç yanda

bir çocuu dahi ayak üzerinde müsâfirlere hizmet ederken Ba-

kâtibimiz Mazhar Bey çocua hitâben :

“Para istemisin” deyu

sormu O dahi : “sterim" deyu cevâb vermi. “Paray ne yapacak-

sn” demi: “Para ile ne yaparlar bilmem” dedikte: “Ta bilmediin

eyi nasl istiyorsun

”

deyicek “Bir kaç gündür bizim köyde birpara lâkr-

ds çkt. Annçün görmek isterim” demi. Bunun üzerine Mazhar

Bey cebinden biraz çil akçe çkarp çocua vermi. Bakp “Tu-

haf ey” deyerek geri vermek istedikte : “Al senin olsun demi.

“Ta bunu neyapmal” deyu sormu. Mazhar Bey dahi : “Adanandan

gelen esnaf ve tüccâra bunlan verirsenfes veemsâliher ne istersen alrsn”

H f-mi
; olduunu çadra avdette garâibden olarak hikâye eyle-

mitir. Lâkin garîbdir ki para mu’âmelesini bilmeyen çocuklar

bir kaç gün zarfnda parann kadrini örendiler. Muhtarlarn

çocuklarna bahi '
îtâsiyle uraya buraya tahrîrât- mühimme

gönderirdik. Kemâl-i emniyyet ile götürürler ve para ile sâ’îlik

ederlerdi. .

Hac Osmanl karyesi merkez olmak üzere Ky nâhyes bir

kaza ittihâz ile Osmâniye tesmiye olundu. Çukurova’dan Tecirli

!

ve Cerid airetlerinin klak yerleri ve Ülal’dan Çend-olu nâh-

yesi bu kazâya ilhak klnd. îte bu srada Ulal dan Kaypak-

olu nâhiyesi Bulank kazâsma ve Karayit-olu nahiyesi slâhi-

ye kazâsma ve Kapul oyma Hassa kazâsma ilhaak olunmutur

ve Hac Osmanh karyesi hükümet kona ve âir ebniye-i mîriyye

ve câmî’ ve m’ekteb inâsiyle bir kasaba ekline konulmas Ju-

sûsuna teebbüs klnmtr ve Osmâniye kazâs meclisi âzâlna

Osmâniye kasâbas mu’teberâmndan Arslan Kurt Aa ve Akyar

karyesi kethüdâs yânî muhtar aa ve Ulal aalarndan Çend-

olu Molla Aa ta’yîn olunduu gibi Tecirli müdîrl unva-

niyle Bacburnu muhâfazasma me’mûr olan Tecirli Rüstem Aa
Tezdkr-i Cevdet,
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kadriye ehrinin yeri dahi ayniyle bu hâlde olup ana dahi Pazar-

yeri denilirdi. Vaktiyle oras Zülkadriye devletinin makarr-
hükümeti olmu iken muâhharan harâb olup ahâlîsi Kars da-
larna çekilmi ve yer yüzünde ancak ezmine-i kadîmede put-

perest ma’bedi iken sonradan câmi’ olan bir kârgîr binâ kal-m idi ve buras Kars dalarnn eteklerinde ve Çukurova’nn
bir ucunda vâsi’ ve münbit ve ferahl bir mevki’ idi. Kars- Zül-

kadriye kazâs erâfndan ba’z- zevat Frka-i islâhiyye’ye ge-

lerek bu ehrin imarn ihtâr u istid’â etmeleriyle hemen Kars

dalarndan ve Çukurova aâirinden istek edenlerin burada

ebniye inâsiyle tevattunlar için ellerine buyruldu îtâsiyle iâde

klnmlardr. Ky köyleri öteden beri Küçük Ali-oullannn
taht- idârelerinde bulunup Ali Bekir-oullarmn dahi bura-

larda bir mertebeye kadar nüfüzlar câri olduundan bu karye-

lerin ahâlîsi bi’t-tab’ Ali Bekir-olu Ali Aa ile ann dahili

olan Dede Bey’in gayret-kei iseler de ordu ile üzerlerine konmu
olduumuzdan zâhir-i hâlde itâ’ate mecbûr olmala ileri gelen-

leri dâimâ yanmza gelip giderlerdi. Bulank kazâsna nisbetle

buras denize daha karîb ise de bir tarafla ihtilâtlar ve ahz ü

i’tâlan olmad cihetle ahâlîsi hâl-i vahet ve bedâvette idiler.

Medâr- te’ayyüleri arâzî ve hayvan mahsûlâtma münhasr gibi

idi. Ma’amâfih içlerinde Sar Kelle ( dr) ve Arslan Kurt gibi

oldukça söz anlar kethüdalar var idi. Cümlesinin büyüü yâni

kethüdâlar kethüdâs Ali Kâhya nâm bir genç âdem idi. Pederi

bu havâlîde pek mu’teber olduundan vefâtmda yerine olu
geçmi. Fakat genç olmak hasebiyle söz vâlidesinde idi.

Derûn- karyede her sabah tâze tereya çkarldndan
yevmiye birer mkdâr ey almak istedik. Buraca dirhem ve kyye
ve fî’et malûm olmadndan fî’etinin ta’yîninde zahmet çekildi.

Nihâyet bir su tas gösterildi. Anm üzerine pazarlk edildi.

Pek ucuz bir fî’et kesildi. Her gün sabahleyin bir tas dolusu âlâ

ve tâze tereya alnrd. Ma’lûm olduu üzere av etlerinin en

âlâs durrâc dedikleri kutur. Bu kularn Çukurova sanki va-

tandr pek kesret üzere bulunur. Hac Osmanl karyesi avclar
her gün durrâc vururlar. Avclar ile dahi pazarlk etmek istedik.

Akçe ile pazarla girimediler. Her durrâc bana u kadar

barut kurun saçma istediler. Biz dahi istediklerini vermek ve

üstüne birer mkdâr akçe dahi ilâve etmek üzere pazarlk ettik.
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merak ediyorsunuz. Pek de ihsana müstehik olmayan Tecirli airetine bir

iyilik edebilirsiniz. öyle ki bu mallar satarsnz- Paralarn airetin

vergiden olan bakaayâsma mahsâb edersiniz” dedi. Bizde hayvanlar

müzayede ettirdik. Bir mkdârn sattk. Bâkîsini dahi deer

kymeti ile askere verdik. Tecirli aireti bakaayâsma mahsûb

ettik. Bu vesile ile elimize biraz nakid geçti. Asker dahi

bol bol et yedi. Süleyman Aa’nn sebeb-i tekeddürünü istifsar

ettiimiz de ol gün kars kendisini boam. Bundan do-

lay amn dahi cam sklm. Meer Tecirli airetinde karlar

kocalarm boamak âdet imi. öyle ki kar kocasna : “Ben

andan mahzûz deilim” deyu haber gönderdgi gibi kocasndan

bo olurmu. Kocas dahi airete ilân edip kendisini beenen

bir kar varm deyu suâl ettirirmi. Bu arada bir kan çkp da

ben an beenirim der ise annla tezevvüc edermi. Bu âdet-i

garibe Tecirli airetine mahsûs imi. Fakat Aneze urbânnda

dahi kanlar kocalarn boamak âdeti olduu iitildi. Antakya

-

da dahi bu yolda bir âdet-i garibe vardr ki örf ü âdetlerince

nikâhlar kanlarn mâi ferace giymemesi ile merût imi ve bir

kar mâi ferâceyi giydii gibi kocasndan bo oluyormu. Binâen-

aleyh oldukça vakt ü hâli uygun olan gelinlerin châznda bir

de mâi ferâce bulunuyor ve bu ferâce dâima kadnlarn san-

dnda mahfûz duruyor. Bir kar kocasna pek ziyâde darlr

ise sandktan ol faâi ferâceyi çkanp giydii gibi kocasmdan

bo düüyor. âyed kendisinin mâi ferâcesi yok ise komusun-

dan ahp giyermi.
A . A

Bu havâlîdeki Türkmen airetlerinin en eriri Tecirli ai-

reti olup ileri dâimâ gasb u sirkat idi. Biraz okur yazar Kara

Kethüda nâmnda biri var idi. O dahi ser-defter-i ekya ola-

rak ber-vech-i bâlâ Frka-i islâhiyye’ye gelemeyip serseri get ü

güzâr ediyordu. Tecirli airetinde cenâze namaz kldracak

hoca olmadndan meyyitlerini hemen fevt olduklar yerlerde

defa edip çend mâh sonra bir hoca bulurlar ise kabri üzerine

götürüp bir cenâze namaz kldrrlar ve iki âhid ile zevç ve

zevcenin akd-i nikâh er’an sahih olduunu bilmeyip mutlaka

akd-i nikâh için bir hoca lâzmdr zanniyle zifaflarndan sonra

ne vakit bir hoca bulurlar ise nikâh kydrrlar ve çok kerre zevce

Vâ-mîl iken akd-i nikâh olunur. ühûr- selâse münâsebetiyle

içlerine bir hoca giderse bir çok cenâze namazlar klar ve hayli

t
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dahi Osmâniye’de bulundukça meclisde bulunmak üzere âzâ-

dan tibâr ve hep âzâ’ya münâsib mkdâr ma’âlar tahsis edil-

mitir ve Osmâniye kasabasnda hükümet kona ittihâz olun-

mak üzere bir hâne arand. Kasabanm en güzel mevk’inde

hükümet kona ittihâzna elverili nezâreti güzel ve oldukça

vüs’atli bir hâne bulundu. îki bin be yüz kurua pazarlk olundu

bi’z-zât gidip gördüm. Yirmi sekiz bin bu kadar arn arsas ve

epeyce kârgir ebniyesi var. Bana pek ucuz geldi. “Bu haneyi

müceddeden inâ edecek olsak kaç kurua çkar

”

deyu muhtarlardan

sordum. “ki bin beyüze olur” dediler. “Ta bu hânenin arsa bahâs

nerede kald. Sahibine gadir mi ettik” dediimde güldüler. “Top-

ran bahâs olur mu. Köyde arsa çok. Biz ana daha âlâ yer göstereceiz.

Ta bâd- hava. Dalarda aaç çok. Konu komu imece ederler parasz

nakl olunur. Ekser paras dülger yevmiyesi bin bu kadar kurua bâli

olur. Üst taraf kendisine kâr kalr. Bundan büyük inâyet olmaz. Saye-

nizde ihyâ oldu gitti” dediler. Bu karye ahâlîsi Frka-i islâhiyye ile

al veri ederek az vakit zarfnda epeyce para kazanp sonra da

merkez-i kazâ olmak hasebiyle ahz ü itaya almlar ve eskiden

me’lûf olduklar hrszla bedel ticâreti kendilerine pie etmi-

lerdir. Âlemde akçenin derece-i te’sîr-i nüfûzu mühtâc- beyân

deildir. Fakat ne mertebe serî’ü’t-te’sîr olduu bu misillû vu-

ku’ât ile müsbet ve câlib-i nazar- dikkat olmutur.

Tecirli ve Cerid boybeyileri ve kethüdâlan ordugâha ge-

lip giderler ve kendilerine âid olan ileri rü’yet ederlerdi. Fakat

Tecirli Kara Kethüdâ havfe tâbi’ olmala gelip görümedi.

Hâlbuki bir kaç def’a vurulup küçük ve büyük hayli hayvanlan

ele geçmekle muhâfaza edilerek gelip hayvanlarm almas için

kendisine haber gönderilmi ve te’mînât verilmi idi. Yine gel-

mee cesâret edemeyip urada burada dolar idi. Tecirli boy-

beyisi Süleyman Aa tuhaf ve lâ-übâlî bir âdem idi. Bir gün

am celb ile : “Kara Kethüdâ takmnn hayvanlarn ne yapacaz.

Kendisi gelmiyor. Bâri sen ashâbm bulsan da sâhiblerine teslim etsen
”

dedim. Süleyman Aa ise ol gün bir husûsdan dolay muberü’l-

hâtr imi : “Efendim niçin böyle olmyacak eyleri izam ediyorsu-

nuz. Bu hayvanlarn kang sâhiblerini soruyorsunuz. Bu hayvanlardan

Tecirliler yedinde yllanm hayvan yoktur. undan bundan ahz ü gasb

olunmu mallardr. Asl sâhiblerini Allah’dan baka kim bilir. imdi

askerin eline geçti. Askerin olmak lâzm, gelir. Fakat mâdâm ki bu kadar



TEZÂKR- CEVDET 165

dümann hâlini bilmez derler. Anlar bateten üzerimize hücû-

ma cesâret edemediler. Biz dahi geriye yâver gönderip iki tabur

celb ile kurtulduk. Ba’dehû Dervi Paa yedi tabur seçti ve za’îf-

lerini ordu-gâhda brakp yerlerine salam neferât ald. Cümle-

sine çark giydirdi ve askerin her birine çanta yerine Rumeli

üülünce keçi derisinden ma’mûl birer daarck verdi ve askerin

alt günlük peksimedleri ile mkdar- kafi cebehane.lerini bu da-

arcklara koydurdu. Bu dalarda at ilemediine mebnî Dervi

Paa’dan binbalara kadar bi’l-cümle ümerâ ve zâbitan birer

estere suvâr oldu. Be kt’a ehâneli da toplarnn ikisi ordu-

gâhda braklp bakî üç kt’ asiyle bir de havan Dervi Paa

esterlere irkâb ve istishâb ile harekete müheyyâ oldu. Arslan

Paa ile Alekird’li Mehmed Paa maiyyetindeki. ba-bozuk

süvarisi Osmâniye kasabasnn alt tarafnda Çukurova’da hay-

me-niîn idiler. Kürd athlar mzrakl olduundan anlar olduk-

lar yerde kaldlar. Gürcü ve çerkes atllar tüfenkli olduundan

harb etmek üzere daa çkmak, istediler. “Bu dalarda at ilemez ve

biz sizin atlarmza dada arpa bulamayz” dediimizde : Biz sizden

arpa istemeyiz. Dada hayvanlarmz aaç yapraklan ile besleriz.

Fakat hayvanlrmz dahi beraber götüreceiz ki yiyecek bulamaz isek

atlarmz kesip tegaddî eyleriz” dediler. “Öyle ise Allah selamet

versin” dedik. Binaen-aleyh rebî’ülâhirin gurresi ve austosun

on ikinci perembe günü iki yüz krk nefer gürcü ve çerkes su-

vârileri Arslan Paa ma’iyyetinde mukaddimetü 1-cey olarak

daa sarldlar. Müîr Paa hazretleri dahi anlarm arkalarndan

mezkûr frka ile hareket eyledi. Askerin çadr ve kazan olmayp

yalnz ellerinde ehâne tüfenkleri ve srtlarnda birer daarck

ve daarcklarnda alt günlük peksimed ve mkdâr- kâfi ceb-

hâneleri var idi. Üzeyr sanca hanedânmdan Küçük Ali-oul-

larnn rakibi olan mam Biey iki yüz nefer Payas’h piyade

asâkir-i muvazzafa ve Ky nâhiyesinden iki yüz kadar nefîr-i âm

ile birlikte Müîr Paa refakatinde gitti. Çend ve Kaypak ve

Karayiit-oullar dahi bir kaç yüz Ulal tüfenk-endâz ile birlikte

hareket etti. Bu fakir kumandan vekâletiyle ordu-gâhda kalp

fakat seferber olan askeri teyî’ için yanma alt bölük piyâde

alarak askerin arkasndan hareket ettim. Gençolan-olu Ah-

med Aa’y dahi berâber götürdüm. Mukaddemâ kef için çk-

m olduumuz zirve-i cibâle kadar çktm. Karmzdaki Ali
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nikâhlar kyar. Bu vech ile eline epeyce para geçer ise de b
para ile semt-i selâmete çkmak güçtür. Ekseriyâ yine Tecil-

liler an yollarda soyar. Hoca Efendi bir yol bulup da savuna-

bilirse ne mutlu. Hrszlara tutulur ise kazanm olduu akçeder
baka yanndaki Mushaf-i erifi dahi gasb ederler idi. Memâlik-
Devlet-i aliyye hiç bir devletin memâlikine benzemez. He
köesinde böyle birer garibe görülür. Bir vilâyet dier bir vilâ-

yete belki bir vilâyetin bir sanca dier sancana uymaz.
Ann için devletçe mevzû’ olan usûlün her yerde muttarid ola-

rak icrâs nâ-kaabildir ve bir vâli veyâ mutasarrf me’mûr ol-

duu mahâlde bir sene oturup da ahâlîsinin etvâr u efkârm
örenmedikçe hüsn-i idâreye muktedir olamayp lâ-ekall bir

sene kadar unun bunun re’yine mürâca’ate mühtâc oluyor. Biz

yine sadede gelelim

:

Kars- Zülkadriye kazâsma tâbi’ ve Kozan hüdûdunda
vâki’ Sunbas nâhiyesi beyi Kökülü-olu Ahmed Bey ve Sunbas
nahiyesine merbût Yabasan nâhiyesi kethüdas Gençolan-
olu Ahmed Aa gibi ba’z- zevât bu esnâda Osmâniye’ye gelip

gitmee ve etraf u eknâfda bulunan aâir bey ve aalan arz-

mutâva’at etmee baladlar. u hâle nazaran artk Kozan ca-

nibine azimetimiz lâzm gelmi ise de mecma’- ekya olan

Ali Bekir-olu nâhiyesini hâli üzere brakmak câiz olmaya-

candan bu cem’iyeti datp da bu havâlîdeki islâhât te’sîs

eylemek lâzime-i hâlden görülmütür.

Dervi Paa’nm da muhârebelerinde mehâreti müsellem
olup ancak yollar ve ekl ü hey’eti mechûl ve ormanlk ve
gayet derin ve dar vâdîleri hâvi ve pek ziyâde ârzal olan Gâ-
vur-da’nda hareket-i askeriyye ne kadar mükil olduu beyâna
mühtâc deildir. Bir gün Dervi Paa ile birlikte iki bölük ni-

zâmiye ile kef için daa çktk. Osmâniye üzerindeki cibâlin

en yüksek mahâlline vardk. Ordu-gâhdan iki saatlik mesâfe
mkdâr ayrlmz. Meer ekyâ cem’iyeti karmzdaki da-
larda imi. Bizi gördükleri gibi üzerimize ate ettiler. Kurunlar
yanmzdaki keâf neferâtnm elbisesine dokundu. Fakat tele-

fât vuku’ bulmad. Dervi Paa’nm bi’l-bedâhe intihâb eyle-

dii bir tepe üzerine çkp müdâfa’aya hazrlandk. Ekya
bizim hâlimize vâkf olup da cem’iyet ile üzerimize hücûm et-

mi olsaydlar bizleri tutmak ihtimâli var idi. Fakat düman
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“Bu dan ii bitti. Ulal’larn en büyük fendi üzerlerine gelen ordunun

önünden savuarak epeyce ileri çektikten sonra sandan solundan ve

arkasndan vurup artarak münhezim etmek sureti olup Msrllar

dahi bu yolda malûb etmiler idi. Bu kene Miralay brahim Bey'in har-

reketi bu tertibi bozdu. Dallarn gözünü yldrd. Bunlar artk bu as-

kere yaklaamazlar" dediler. Vâk’â dallar ol veçhile erhanele-

rin tadn tattlar ve andan sonra asâkir-i âhâne üzerine hü-

cûma mütecasir olamayp uzaktan merhabâ eder oldular.

Kozan’da bulunan yaverimiz Hüseyin Hüsi Bey ol gün

Kozan’dan avdet ederek Kozan- garbî aas Ahmed Aa’nn

pederi Ömer Aa ve Sis müftisi Mehmed Efendi ve Kozan-

garbî’nin ba’z- vücûh ve mu’teberân ve airet aalarndan

ileri gelenleri ve Kozan- arkî müdîrinin biraderi Halil Bey

ile birlikte Osmaniye’ye geldiler. Ber-vech-i bâlâ avdet ile ça-

drlara geldiimizde anlar ile görütük ve kendileri için çadr-

lar kurdurup Dervi Paa’nm avdetine kadar müsâfereten ken-

dilerini alkoyduk. Fakir her gün sabahleyin hastalar ve kara-,

kollar dolap ba’dehû çadrma gelir ve kahvalt ettikten sonra

elde olan umûr- asker'iyye ve mülkiyyeyi rü’yet ettikten sonra

akam üstü yine minvâl-i merûh üzere çkp mevâki’i dolar

ve bu arada ihtilâs- vakt ederek müsâfirlerimiz ile dahi görü-

ür ve Kozan’a dâir bahisler açarak zihinlerini dâire-i inkyâda

meyi ettirecek edille-i iknâ’iyye ile urar idim.

Ömer Aa fakirin öyle sabah ve akam dolatma me-

rak edip sebebini ba’z- rüfekasndan lede’s-suâl :

“Kumandan

Paa dada harb ile megul olduundan ordusunun imdi kumandanlk

i
iini Kazasker Efendi görüyor" dediklerinde: “Ya Müir Paada

böyle dolar m" deyu sormu.
“0 hiç durmaz” deyu cevâb ver-

miler. Ömer Aa buna te’accüb ettikte : “Askere böyle bakarsan

i görür” demiler. Gençolan-olu Ahmed Aa orada bulun-

mala : “Aam ordu böyle olmal. Bu tertîblere bu tedbirlere ne

bu dalar dayanr ne bizim dalarmz kar durabilir" dedikte

Ömer . Aa :

“
Evet dorusun. Ben de teslim olmak üzere olum

Ahmed Aa’ya nasihat edeceim ve dinlemez ise an terk ile orduya gelip

keridi hisâbma ita'at edeceim” demi. Sonra buralarn zmnen

bana dahi açt. Ömer Aa mülâyim ve söz anlar bir âdem

olup ammâ olu hayli çetin ve hain olduuna mebnî ann

nasihat dinleyip de itâ’at eylemesi mekûk idi. Fakat îskende-

t
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Bekir-olu yaylas üzerinde cem’iyyet-i ekyâ göründü. Fakat

aramzda bir büyük vâdî var di. Dervi Paa srasiyle taburlar

sevk etti. Kendisi dahi ileri gitti. Bir ehâneli topun azn
yukar kaldrp bir kobuz attrd. Bi’t-tesâdüf kobuz varp cem’-

iyyet-i ekyânn ortasnda patlad. Yerden toz kaldrd. Cem-

’iyyet-i ekyâ dald. Bu srada ol vâdînin aasndan yukarya

doru seirdip giden bir takm suvâri görüldü. Tecirli süva-

risinden bir takm ekiyâya iltihaak için daa çkacak imi deyu

iitilmi olduundan bu suvârinin Tecirli aireti ekyâs oldu-

una zâhib oldum. Derhâl durbinler ile bakp gördük ki Arslan

Paa’nn suvârisidir. Aadan yukarya seirdip henüz ol ko-

buzun kaldrd toz bütün bütün zâil olmadan oraya vardlar

ekyâ üzerine saldrdlar. Ekyâ sarp dalardan aa doru
firara yüz tuttuklarnda anlar dahi ahin gibi süzülüp üzerlerine

hücum ve iktihâm ettiler ve gözümüzden nihân olup gittiler.

Meer at ilemez yerlere geldikleri gibi piyâde olarak klç ve

kamalarn syrp ekyây ta’kib ile ol havâlîden tard etmi ol-

duklar sonradan örenilmitir.

Bu esnâda Ali Bekir-olu Ali Aa’nm küçük biraderi olup

Deli Fak diye ma’rûf olan Ahmed Aa bir kaç yüz ekyâ ile

askerin sa cenâhmdaki vâdîlerden çkp dümdâr taburunun

üzerine ate etti. Taburun önünde giden ceirâh binbas
ile bir kaç neferi vurup düürdü. Taburunun binbas Redif

Efendi (muahharan serasker olan Redif Paa’dr) bu hücûm-

nâgehânî üzerine ne yapacan ard. Asker kumandaya mun-

tazr olup Deli Fak ise istediini nian edip vururdu. Biz dümdâr

taburuna yakn idik. Lâkin aramzda harekete mâni’ olacak

ânzalar var îdi. Ma’amafih bunun bir çâresini düünmee vakit

kalmad. .leride bulunan Miralay îbrâhim Bey iki bölük ehâ-
neci ile dönüp Deli Fak üzerine ate ederek hücûm eyledi.

Deli Fak takm bozuldu. Aa doru kaçt. Lâkin îbrâhim

Bey’in atei altnda bulunmala ehâne kurunlarnn menzi-

linden kurtuluncaya dek hayli zedelendiler. Bu arada Dervi

Paa dahi geri dönüp yarallar ordu-gâha iâde etti. Ba’dehû

kendisi askerle ileri gitti. Biz dahi oradan dönüp ordu-gâha gel-

dik. Yarallarn timârna ihtimâm ettik. Ba’zlan kurtuldu ise

de cerrâh ile ba’z- neferât fevt oldu. Ol gece Osmâniye muh-

tarlarndan ba’zlar çadra gelip bizimle görütüklerinde :
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kâtn için idi. imdi bir iliiim kalmad. Ben de size dehalet ederim.

SZ iinize gidiniz Ben buraca olan ilerimi tesviye ettikten
.

sonra

yannza giderim" deyu Dervi Paa’ya haber göndermi ve

bu bâbda kaviyyen söz vermi. Ann sözüne tamimiyle tmad

olunamaz ise de asker açkta ve bulunduklar dalarda souk

ziyâde olduundan Dervi Paa bu husûsta re’yimi isti’lâm etti.

Ben dahi askerin yedi-sekiz gün kadar açk saçk dalarda harb

ile megul olduklar cihetle yorgunluklarn ve Kozan ilerinin

ehemm ü akdem olduunu der-pî ederek hemen avdetim mu-

nâsib gördüm. O dahi avdet ile ordu-gâha takarrüb ettikte is-

tikbâle çktk. Dede Bey ile Deli Halil silâhlar bellerinde olduu

hâlde ba-bozuk serkerdeleri tarznda askerle beraber geliyor-

lard. Esnây-i muhârebede ele geçen ba’z- ekya dahi bal

olarak getiriyorlard. Asâkir-i âhâne arslanlar gibi muzafferane

dadan aa doru sür’at ve mehâbet ile inerken Kozakllar

temââ ediyorlard. Geldiler çadrlarnda yerletiler. Ömer

Aa ve refikleri Dervi Paa ile görütükten sonra ordu hediyesi

olarak Ömer Aa’ya ma’a kordon bir altn saat ve Sis müftis

ile dier ba’z- rüfekasna sâdece birer kaplama saat verildi ve

yanlarndaki airet aalarna birer hil’at giydirildi ve cümlesi

rebî’ülâhirin on üçüncü pazartesi günü erkân- harbyye binba-

larndan yâverimiz Hüseyin Hüsni Bey ile birlikte Kozan’a

iâde edildi. Asl i tegallüben Kozan- garb aas olan Ahmed

Aa’nn inkyâd emrinde kald ve bir de akdemce Kozan-

arkî müdîrliginden azl olunan Yusuf Aa vehhâm ve muvesvis

bir âdem olduundan bizlere yaklamayp vâdî-i ser-keîde do-

, layordu. Fakat birâderi Hac Bey ann yerine müdîr nasb olun-

mu idüinden kuvveti azalm idi ve AhmedAa Kozan- garb

kaymakam bulunarak zâten ann kuvveti ziyâde idi. Pederi Ömer

Aa mülâyim bir zât ise de ann nasihatini sgaa edecei mechûl

idi. u hâle nazaran artk Kozan’a azimetimiz lâzime-i hâlden

görüldü ve evvelâ kef için erkân- harbiyyeden Ahmed Muhtar

Bey bir mkdâr suvâri ile ileri gönderildi. Yol üzerinde kurumu

otlar pek çok olduundan yol açmak için ba’z- mevâki’dek otlar

yakmak üzere bir mkdâr asker gönderilmesi lüzumuna dair

Muhtar Bey tarafndan haber geldi. Dokuz tabur piyade ve bir

alay suvâri nizâmiye ve bir hayli ba-bozuk atls ve iki bine

karîb mükâri ile hareket edecek Frka’ya otlarn mân’- murur

/
'

• (
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run’dan buraya gelinceye dek ibrâz olunan âsâr- adâlet ve hak-
kaniyetten ahâlî fevka’l-âde memnûn olup “Pâdiâh size bir

kitab ile bir klç yollam. Kitâba itâ’at edenlerin klç ile ii yok ve

illâ klç hazrdr” lâkrdlar beyne’n-nâs üyû’ bulmu ve bu
ây’alar Hüseyin Bey vâstasiyle Kozan’n öte tarafna kadar
münteir olmu idiiinden Ahmed Aa mukaavemete kyâm eder-

se kendi etbâ’iyle yalnz kalaca siyâk- hâlden anlalm idi.

Millet-i islamiyye ne mübârek millettir. Gerek nizâmiye
ve gerek ba-bozuk asâkir-i islâmiyye ne güzel askerdir. Vakt-i
hazarda ma’â ve ta’yîn için szlanrlar. Seferber olduklarnda
kuru ekmee kanâ’at ederler. Bizim ba-bozuklarmz ara-sra
ta’yînât az verildi yâhud vaktiyle verilmedi deyu iz’âcâttan

hâli olmazlar idi. Bu kerre Ulah dalarna çktklarnda peksi-

medden baka bir ey istemez oldular. Lâkin fakire dahi gayret

düüp elimden geldii kadar kendilerine me’kûlât ve levâzmât
göndermekte tecvîz-i kusûr etmedim.

Dervi Paa Ali Bekir-olu nahiyesine girip harb ederek
ileriye doru hareket etmekte olduu hâlde civâr kurâ ve kaza-
lardan tertîb olunan nefr-i âm askerinden her gün birer frka
gelip Dervi Paa nezdine sevk eyler ve anlarla berâber birer

kafile zahire ve âire gönderir idim. Bu cihetle Dervi Paa fr-

kasnn her gün kuvveti tâzelenirdi ve Ky nahiyesi ahâlîsinin

itâ’ati pek de samimî deil ise de Osmâniye delikanllarndan
akçe ile celb ettiim genç çocuklar vâstasiyle her gün bir ve
ba’zan iki def’a muhâbere ve mürâsele ederdim. Dervi Paa
ordu mevki’inden dokuz saat tebâ’üd eyledii hâlde muhâbe-
remiz kesilmedi.

Çend ve Kaypak ve Karayiit oullan dahi birer mkdâr
tüfenk-endâz ile Dervi Paa ma’iyyetinde bulunup bunlar ise

Ulah olduklar cihetle kendilerine gerei gibi emniyet olu-

namyor ise de ekya, ile birlikte bulunmamalar bir büyük fâide

idi. Dervi Paa Güllü
(
J1T) karyelerine kadar ekyây kova-

lad. Ekyâ bîtâb oldu. Dede Bey ile Deli Halil emânsz bir

hâlde kalarak Dervi Paa’ya dehâlet etmekle o dahi anlara

re’y ü emân vermekle gelip teslim olmular ve mukaddemâ
Kayaba’nda Deli Halil’in arakandan içerek szp da esir olan

neferi dahi tüfeniyle berâber getirmiler. Ali Bekir-olu Ali

Aa dahi: “Benim imdiye kadar mukaavemetim bu iki müsâfirimin
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tarafndan istikbâl için kimesne gönderilmemi olmas dahi

tevahhu ve isyanna emâre ittihâz olundu. Mute’âkben Sis

katoikosu geldi. Bu cihetle manastrda enlik peydâ oldu.

Ba’dehû Ömer Aa’nn ikinci olu Ali Bey ba’z- mu’teberân

ile birlikte gelerek pederinin Osmâniye’den avdetinde na-

mizâc olduunu ve büyük birâderi Ahmed Aa’nn Binba

Hüseyin Hüsni Bey ile birlikte Eepmar’ndan bed’ ile tah-

rîr-i nüfûs için ol tarafa gittiini bildirdi. Devletçe Ömer Aga

Kozan kaymakam tannmakta ise de emr ü nehyden mahcur

olup olu Ahmed Aa müstekillen Kozan- garbî’de aalk

etmekte bulunduu hâlde mahcûbiyetinden nâî Frka- slâhy-

ye’ye gidemediinden bahsile tahrîr-i nüfûsun hitâmnda Sis e

gideceini Hüseyin Bey’e söylemi ise de merâm ancak bzler

aldatp avutarak imrâr- vakt edip de Frka- islâhiyye’nm

avdetinde Kozan’da kemâ-kân. mütegallibâne hükümet eyle-

mek hayâl-i fâsidinden ibaret olduu siyâk- hâlden anlald.

Ann bu tavr silâhsz bir mukaavemet idi. Lâkin yol hazrl-

mz tamâm olmad cihetle biraz vakit Sis’de ikaamete mec-

bûr olduumuz cihetle ann bu muamelâtndan mâz- ayn

olunmak lâzm geldi.

Çünki Sis kasabasndan Adana’ya on sekiz saat mesate

olup burada köy ve kend yoktur ve burada klayan Sirkindik

aireti henüz yayladan inmemi idi ve Sis ahâlîsi hânelerme gel-

medikçe aâir kethüdâlan dahi tereddüd ve übheden vareste

olup da Frka-i islâhiyye’ye tereddüde balayamyacaklar

ma’lûm olmad. u hâle nazaran Sis kasabasmda askerin br-k

ayhk zahiresi iddihâr edilmedikçe harekât- askeryyeye muba-

deret kaaide-i hazm ü ihtiyâta mugaayir görüldü. Binaen ala-za-

lik hemen Adana’dan zahire celbine mlisâra’at edildi ve Sis

ahâlîsinin kasabaya gönderilmeleri için Ömer Aa’ya yazld.

Olu Ali Bey dahi hem ahâlî’yi sevk etmek ve hem de biraderi

Ahmed Aa’nm ordu-gâha gelmesi lüzûmunu htâr eylemek

üzere geri gönderildi. Katoikos Efendi dahi Sis ermenlernn

hanelerine gelmesi için haber gönderdi. Katokos’un husn-

sîret ü sülûkü memnûniyet ü ükrâniyeti mûcb ve tavr u m-
vâr emniyeti câlib bir hâlde idi. Bunun üzerine Ss’llerden

ba’zlar yalnzca ve ba’zlar haneleri halkyle beraber Sis e

gelmee baladlar. Zahire dahi Adanâ’dan tevârüde balad.



170 TEZÂKÎR-Î CEVDET

olabilmesi ba’îd göründü. Ma’amafih ihtâr veçhile bir mkdâr
asker gönderildi.

Evast- reb ülâhirde Frka -i islâhiyye ile Osmaniye’den
hareket ve Cihan nehrinden ubûr ile bir gece Hemite kalesi harâ-
besi civârnda ve Cihan nehri kenârnda ve bir gece dahi yine
Çukurova’da beytûtet edildi. Ahmed Muhtar Bey’in haberi tas-

dik olundu. Eer evvelce gönderilen [asker] reh-güzârmzda olan
otlar yakp da yol açm olmasayd bu ot deryâs içinden bir bü-
yük frka ile geçmekte hayli mükilât çekilecek imi. Meer
Çukurova bilmediimiz bir âlem imi. Bu otlar içinde kürd atl-
lar giderken karglarnn uçlar görünmüyordu. Burada kuvve-i
nâmiye sanki kemâl-i evket ve saltanatn gösteriyordu. Her
tarafnda büyük küçük nehirler ve çaylar akyor yamurlar
mevsiminde yayor yamasa bile geceleri yer yüzüne düen
lâtif ebnem ile nebâtât besleniyor. Temmuz ve austos içinde
her yerin otlar kurumu iken reh-güzârmzda henüz solmaa
yüz tutmu ve bir tarafa serilip serpilmi ipek gibi otlar görülüp
bunlar kaldrld gibi altndan tâze otlar ve zümrüd gibi çe-
menler görünüyordu. Çi fâide ki cevelân-gâh- aâir olmak ha-
sebiyle hiç bir yerinde zirâ’at ve insan emeine delâlet edecek
emare ye alamet yok idi. Her tarafnda kalkp uçan durrâc
kular ve cabeca seirtip kaçan ceylan sürüleri bu mürg-zâr-
letâfete enlik veriyor ise de her köesinde görülen yaban domuz-
lar ile küçük ve büyük ylanlar dahi insana vahet getiriyordu.

Her ne hâl ise Osmâniye’den hareketimizin üçüncü günü
erkence Sis kasabasna varld. Hâric-i kasabada ordu kuruldu.
Kozan- arkî müdîrinin birâderi Halil Bey birlikte bulunmala
erkân- harbiyye çadrlarna müsâfir verildi. Karayiit ve Kay-
pak ve Çend oullar birer mkdâr piyade tüfenk-endâzlariyle
birlikte gelmi olduklarndan anlara dahi ordu-gâhta çadrlar
kurularak yer gösterildi.

Kozan ahâlîsi yaz mevsiminde kâffeten yaylaya gider
olduklar cihetle Sis kasabasnda bir kaç bekçiden baka kimesne
yok idi ve yazn herkes yaylada bulunmak Kozan-oullarmca
mültezem bir kaaide olduundan meselâ Sis ahâlîsinden birisi

li-maslahatin Sis’e gelecek olsa bekçilere mürâca’at etmeksizin
kendi hânesine bile giremezdi. Sis kasabas böyle hâlî ez-
ahâlî olmala gözlerimize pek karanlk göründü. Kozan-olu
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Msra’ - Mebhas-i zülf-i semen-bâyi uzatma ksa kes. Biz yine

sadede gelelim

:

Haçin müftisi Mehmed Tevfik Efendi bu esnada Sis’e geldi.

Kozan- arkî’nin ahvâline dâir ba’z- ma’lûmât getirdi. Kozan-

arkî müdîri nasb olunan Hac Bey der-dest-i icrâ olan slâha-

tn neticesinde Kozan’n ne hal ü suret kesb edeceini müdrik

olduundan baka mahâlle nakl-i hâne emelinde olup ancak

büyük birâderi Yusuf Aa’nm vehm ü vesvesesinden nâî

husûle gelen itiâ izâle ile nan u ni met-i devleti hak etmek

üzere can-sipârâne çalacan ve fakat kendisine dahi birâderi

Halil Bey gibi kayd 1 hayât artyla mkdâr- kâfî ma’â verilmesi

ve bu ma’âm Kayseriye emvalinden ahnmak üzere imdiden

tahsis edilmesi recâsmda bulunduunu Haçin müftisi vâstasiyle

bildirdi. Küçük birâderi Musdk Bey ise zâten kendi^ hâlinde

bir âdem olup birâderleri arasna düen ihtilâftan dilîr olarak

hemen müfreze kumandan Kurt smail Paa ma rifetiyle Kay-

seriye’ye nakl-i hâne edip ma’ânm Kayseriye emvâlinden tah-

sisi intizârnda bulunduu ihbâr edildi. Binâen-aleyh kayd-

hayât artiyle Kayseriye emvâlinden alnmak üzere ehriye iki

bin be yüz kuru Hac Bey’e ve bin kuru Musdk Bey’ema’â-

zâti ve Mehmed Tevfik Efendi’ye dahi Haçin mal sandundan

almak üzere ehriye üç yüz kuru müftilik ma â bi t-tahsîs se-

ned-i muvakkat olmak üzere birer kt’a buyruldu yazld ve

Müfti Efendi’nin buyruldusu kendisine verildi dierleri dahi

sâhiblerine gönderildi ve keyfiyet Bâbâlî’ye inhâ ve Hac Bey

ile Musdk Bey’in berâtlar ve müftilik ma’âmm sûreti irsâl

buyrulmas istid’â edildi. Bu srada Kozan- arkî’nin dier

mu’teberânmdan ba’z- zevât dahi gelip gitmee balad. Lâkin

YusufAa ara-sra bir takm ekyâ ile dolaarak Sis’e gelip gi-

denlere ta’arruz ederdi ve Tapan kethüdâs Yusuf Kethüdâ

Yusuf Aa’nm kayn pederi olmak hasebiyle Tapan taraf hâlâ

Yusuf Aa’nm hükmünde idi. Binâen-aleyh Haçin müftisinin

ve âir gelip gidenlerin sâlimen mahâllerine îsâli ve bu cihetteki

yollarn te’mîni hususuna Yabasan Kethüdâs Gençolan-olu

Ahmed Aa me’mûr edildi.

Mukaddemâ Reyhâniye aireti bir müdîrlik ittihâz olun-

mu ise de ahâlîsi hâlâ çadrlarda ikaamet eylemekte oldukla-

rndan buras bir sahih kazâ ekline konulmak ve emvâl- be-
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Sabk Kozan-1 arkî müdîri YusufAa Gürleen karyesinde
bulunup tarafdâr olan kabâil ve aâir dahi sûret-i isyânda ol-

duuna nazaran kendisi Ahmed Aa’nn hareketine muntazr
olduu tahakkuk eyledi. Hâlbuki akdemce kendisi azl ile yerine
müdîr nasb olunmu olan biraderi Hac Bey Haçin’de hükümet
etmekte ve birâderi Halil Bey Frka-i islâhiyye’de bulunmu
olduundan Kozan- arkî ahâlîsi iki frkaya münkasim olmala
smail Paa’nm müfreze ile ilerlemesi için kendisine tahrîrât

gönderildi. O dahi frka-i mutî’aya mu’âvenet yolunda ilerliye-

rek Haçin’e dâhil olmutur, ibu Halil Bey dier birâderlerine
nazaran mûnis ve dûr-endî bir zât olmala artk Kozan’da
ikaamet edemiyeceinden bahsile fîmâ-ba’d Sivas’da ikaamet
etmek üzere kendisine mkdâr- kâfî ma’â tahsisini istid’â et-

mekle kayd- hayât artiylc kendisine ehriye iki bin be yüz
kuru ma’â tahsis ve berât gelinceyedek sened-i muvakkat o'mak
üzere yedine buyruldu îtâ klnd ve kendisine stabl- âmire
müdrlii pâyesi arz olundu. Kozan’da cumâ namaz klmak
mu’tâd olmayp fakat YusufAa okur-yazar bir âdem olduun-
dan ba’zan minbere çkp ve hutbe okuyup cumâ namaz kl-
drd var imi. Bu âdem pek muvesvis ve pek de dessâs idi.

Lâkin AhmedAa kadar kuvveti olmayp bu kerre birâderlerinin

kendisinden ayrlmas hasebiyle bîr derece daha kuvveti tenâkus
bulmu idi.

Bu kerre Sis kasabas hâricindeki meydanda ta ve kireç ile

bir minber inâ olundu. Cumâ günü alay imamlarndan biri

hutbe okuyup bi’l-cümle ordu halkyle cumâ namaz klnd.
Sis’de bulunan yerli ve dal ahâlî dahi bu namazda bulundu.
Kozan’llar mütedeyyin ve sâlih âdemler olduklarndan imdiye
kadar klmam olduklar cumâ namazm kldklarndan dolay
o kadar niemnûn ve mübâhî oldular ki bu namazda bulunan
Kozan’llan âir vatandalar vicâhen ve gyâben tebrîk eder
oldular. Bu namaz Kozan dalarn öyle sarsd ki Kozan-oul-
larmm binây-i hükümetleri tâ temelinden mütezelzil oldu.

Bunun üzerine Sis kasabasndaki câmi’-i erîf imam için bir

hitâbct berât gönderilmesini Bâbâlî’ye arz ettik. Nice yllar
geçti ki bu berâtn istihsâline zafer-yâb olamadk. Meer Kozan’
m fethinden mukaddem evkaf hazînesinin islâh elzem imi.
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günü birlikte Sis’e geldiler. Ahmed Aa’nn peder ve birâderleri

ve dier müte’allikaat dahi hep birlikte Sis’e geldiler. Kozan-

garbide vâki’ Kisenit karyesi farsahlarndan ve meâhîr-i ulemâ

ve sulehâdan ve Kozan’ca mazinne-i kirâmdan olan Hac Ömer

Efendi dahi bu srada Sis’e gelmitir. Gayet müsinn ve lâkin

zinde bir zât olup sinni yüze karîb idi. Evâil-i hâlinde Kayseri-

ye’de tahsîl-i ulûm ile icâzet alarak Kozan’a gelip ve ba’dehû

hacc için Haremeyn’e gidip gelirken âm- erif de Hâlid 1er tarî-

kinin piri olan mehûr eyh Hâlid hazretleriyle müJâkaat ederek

andan ahz-i dest-i inâbet ve Kozan’a avdet ile hasbi olarak ner-i

ulûma hasr- ömr etmi ve ol vakitten beri bu kerre Sis’e vurûdu

arasnda elli iki sene mürûr eylemi bu müddet zarfnda kimes-

neden bir ey kabûl etmeyip kedd-i yemin ve arak- cebin ile hu-

sûle getirdii mahsûlât ile geçinmitir. öyle ki tarlay ekip

ve hâsü ettii zahireyi bi’z-zât deirmene görtürerek öütüp

un ettikten sonra zevcesine teslim eder ve o dahi ekmek yapp,

birlikte yerler imi ve Kozan-oullar kendisine fevka’l-âde

ihtirâm ettikleri hâlde anlarm yemeini yemez ve lede’l-iktzâ

Közan-olu’nun yanna varacak olsa mahsûl-i sa’yi olan ekme-

ini koynuna koyup berâber götürür ve andan yer imi. Fakat

Kozan-oullar dahi andan öür almazlar imi. Ann murâd

mâl-i tayyib yemek olup hâlbuki elli iki sene öür vermedii

:

cihetle üzerinde mîrînin bir çok alaca terâküm eylemesi

kendisine dâg- derûn imi. Bu kerre Sis’e vürûdunda ibtidâ

Adana vâlisi Ali Rza Paa’nm çadrna varp burasn ana aç-

tkta o dahi :

“Buralarn ben bilemeni. Fakat burada Kazasker

var. Ana mürâca'at etmelisin” diyerek ahp bizim çadrmza ge-

çtirdi. Böyle salâh ü tekvâ [ile] ma’rûf bir zât ile görütüüme

memnûn olarak kendisine ihtiram ve istifsar- hal u hatr ettim

ve buraya kadar edd-i rehal ile it’âb- vücûd eylediinin sebebini

sordum dedi ki :

“
Elli iki seneden beri mâl-i tayyib ile te'ayyü etmek

üzere kendi elimle ekip biçtiim mahsûlât ile geçindim. Lâkin Kozan-

oullar benden öür almadlar. Ben de vereyim demedim. müs-

tehikk olmadklarm bildiimden versem de yerine varmyacan bi-

liyordum. Asl mal sâhibini bulup vermek dahi mümkin olmad. Vatan-

asl olmak hasebiyle Kozan'da tutuldum kaldm. Bunca senelerden beri

mahsûl-i sa'y u kisbimi übheden kurtarp da mâl-i tayyib edemedim.

Bundan sonra in-â Allahü'l-kerîm a'âr- er’iyyemi beytü'l-mâle tes-
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kaayâdan sarf ile hükümet kona ve âir ebniye-i mîriyye inâ

olunmak üzere bu esnâda Reyhâniye müdîrlii Reyhâniye

boybeyisi Mürsel-zâde Mustafa Bey’e ihâle ile keyfiyet Bâb-

âlî’ye inhâ edilmi ve Haleb vilâyetine dahi bildirilmitir.

Ber-vech-i bâlâ Ali Bekir-olu Ali Aa Frka-i islâhiyye’nin

avdetinden sonra gelip teslîm-i nefs edeceine söz vermi idi.

Bu söze hiç kimse îtimâd etmemi idi. Aâir ve kabâil halk ise

sözlerinde dura-geldiinden cumâdel’ûlâmn gurresi ve eylûl-i

rûmînin onuncu günü Sis’e geliverdi. Hemen Gâvur-da’nda

kendisinin müsâfirleri olan Dede Bey ile Deli Halil’in yanma

miisâfir edildi ve kendisine pek ziyâde ihtiram gösterildi. Ann
dehâletiyle Gâvur-da slâhatnn arkas alnm olduysa da

birâderi Deli Fak yerinde kalm olduuna nazaran bütün

bütün iliikten kurtarlamam idi.

Kozan- garb aas Ahmed Aa’ya gelince Frka-i islâhiyye

hakknda Kozan’llar ulemâdan isti’lâm- hâl ettiklerinde dev-

let askerine kar gelmek er’an caiz olmadn beyân etmiler

ve Ahmed Aa mukaavemet etmek üzere kethüdâlan yanma

celb ü cem’ ile istiâre ettikte itâ’at yolunu tercih eylemiler. Bu

cihet'e Ahmed Aa muhârebeye cesâret etmeyip ancak kendi-

sini tereddüdden dahi kurtaramam lâkin Sis ermeni kethü-

dâs ve kendisinin mevsuk ve mü’temeni olan ahin Kethüdâ

ile müavere ettikte o dahi : “Mukaavemet edemezsin. Dehaletten

baka çâre yoktur. Bi’l-farz dadan daa firar ile imrâr- vakt edecek

olsan bunca evlâd u iyâl ve akrabâ vü ta’allukaatm hep Osmanlu elinde

kalr. Böyle yaamann ne lezzeti olur. Ammâ teslimiyet sûretinde her

hâlde mükerrem olursun” demi iken yine yanmza gelemiyordu.

Fakat Hüseyin Bey’ i dahi iâdeye cesâret edemeyip tahrîr-i

nüfûs bahânesiyle an dahi berâber gezdiriyordu. Hüseyin Bey

el altndan bu ahvâle kesb-i vukuuf ede-geldii hâlde sarahâten

bize bir ey yazamayp fakat ba’z- rümûz ve iârât ile Ahmed
Aa’y iknâ’ ederek birlikte orduya getireceini i’âr ediyordu.

Benim de Hüseyin Bey’e îtimâd- tâmmm var idi.

Lâkin Sis’de ikaametten Dervi Paa’mn cam sklmaa ba-

lad. Artk Ahmed Aa gelhez ise bile Hüseyin Bey’in lüzûm-

avdetini ihtâr ve isti’câl eder oldu. Çâresiz ben de Hüseyin Bey’e

artk avdet eylemesi için mektûb yazdm. Aras çok geçmeyip

Hüseyin Bey Ahmed Aa’y ahp cumâdel’ülâmn gurresi olan cumâ



TEZÂKtR-t CEVDET 177

Sis’e gelecek olduunda kendisine Hüseyin Bey: “Sem eer

Kozan’da brakmazlar ise Kozan’dan bir sancaa mîrimîranlk ile

me’mûr edilirsin” deyû kendisine söz vermi. Ahmed Aaya kalsa

Kayseriye yâhud Nide sancan ister. Bunlar ise Kozan a

muttasl olduklarndan Kozan’dan çkmam gibi olur. Bu dahi

bizim iimize elvermez. Rumeli tarafna gönderilecek oisa te-

vahhu ederek firar kaydna düer ve sâr beyler dahi ubhe-

lenir ve pimi aa su katlm olur. Buralar Dervi Paa ve

ümerây-i askeriyye ile mutâlâ’a ve muvâzene olrmarak k ta-

rafn maksadn hâsl edecek Bursa eyâleti dâhilinde bulunan

Kütahya sanca hâtra geldi. Ahmed Aa’y rutbe- mmm-

rânî ile buraya me’mûr etmei münâsib gördüm. Dervi Paa .

“Oras dâire-i islâhâtn hâricinde bulunmala derece- me zûnyyetmz

tecâvüz etmi oluruz. Hem de defaten mîrimîranlk tevcihine korkarm

ki Bâbâli müsâ’ade etmez. Bâri stabl- âmire müdirlg payesi arz

olunsa” diyerek tereddüd ettikte : “Hüseyin Bey öyle soz vermi

„

dedim “Ne beis var. Hüseyin Bey bu kadarck yalanc çkm olsun

dedi. Ben dahi: “Hüseyin Bey benden ald ta’lîmât üzerine böyle

söz vermi. Ben de Hüseyin Bey’e me’zûniyyet-i mahsûsama tevfikan öyle

ta’limât vermi idim. Ann va’di bi’l-vâsta devletin va’d demek olur.

Bundan nükûl câiz olamaz” dedim ve Ali Bekir-olu Aga Gavur-

da’nda vermi olduu sözü incâz ile Kozan’a kadar gelip ken-

disini bize teslim eylemi olduu hâlde bir me’mûr- mahsusun

devlet nâmna olarak verdii sözün incâz olunamamas bence

kaabil deil idi. Binâen-aleyh hemen Fuad Paa ya hitaben .

“Kozan-olu Ahmed Aa orduya geldi. Mîrimîranlk ile Kütahya

kaymakamlna me’mûr edildi. Hemen bahren gönderilmek üzeredir.

Fakat burada iken kendisine paa ta’bîri lâzme- hal u maslahattan

olup bu ise irâde-i seniyyeye mevkuf olduundan râde- semyyesm is-

tihsâl ile bâ-telgrafsür’at-ii’ârniyâz olunur” deyu bir telgraf-name

kaleme aldm ve : “Ben bunu imzâ edip çekerim. Musa ade buyrulmaz

ise derhâl istifâ edip giderim” dedim. Bunun üzerine Dervi Paa

dahi muvâfakat etti ve hemen bu telgraf-namey ifre ettirip

ikimiz dahi [imzâ] ederek cumâdel’ûlânm beinci gunu keide

ettirdik. Ferdâs sabahleyin Fuad Paa’dan cevâben vand olan

cevâb-nâme-i sâmîde : “Mu’âmelât- resmiyyesi der-dest olup ancak

ifâhen irâde-i seniyyesini istihsâl ettim. Paa unvann veriniz. Vurû-

dunda me’mûriyerti tannmak için re’s-i eyâlet olan Bursaya dahiyazdm

Tezâkir-i Cevdet, s
l
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lîm ederim. Ammâ imdiye kadar olan neyapmal. Bunun çâresi nedir".

Buna cevaben :

“ Ulemânn beytüT-mâlde hakk vari Senin huku-

kun dahi âârdan olan düyûnuna mukaabil tutulur ve mahsûb edilir”

deyu tesliyet verdim. Dedi ki : “Benim de buras hatrma

geliyordu. Lâkin bu hakkn hak olmas imâmü’l-müslimîn’in tayinine

manûttur. Hâlbuki taraf- âhâne’den benim için bir ey tahsis olun-

mamtr ki mahsûb edelim”. Ben dahi :

“
Taraf- pâdiâhiden

hâiz olduum me’zûniyet bu mahsûbiyetin icrasna kâfidir” diye-

rek nâm- pâdiâhîye olmak üzere bi’l-vekâle Hoca Efendi

ile helâllatk. Ba’dehû mahallî mal sandndan almak üzere

kendisine ehriye yüz kuru ma’â tahsis ile hemen buyruldusunu

yazdrp :

“
Senin gibi ulemâ ve sulehâdan bir zâtn beytü’l-mâlde hakk

kaldn Pâdiâhmz tecviz etmez. Al sen de hakkn” diyerek buy-

rulduyu kendisine kabûl ettirdim. Ba’dehû ââr kime vermesi

lâzm geleceim sordu. “Belenköy bir kazâ merkezi ittihâz olunmak

musammemdir. Kisenit karyesi bi’t-tab’’ bu kazâ dâhilinde kalr. Burada

bulunacak me’mûr her kim olursa olsun örü ana verirsin doru beytü’l-mâ-

le vâsl olur” dedim. Dedi ki :

“
Bence buraya gelmekten maksûd-

aslî geçen ââr borçlarnn tesviyesi idi. Fakat birfazla söz söyleyeceim.

Kozan-oullannn hâli ma’lum. Lâkin çok iltifatlarn gördüm. Bey-

nimizde bu kadar hukuk var. Bunlar hakknda mümkin mertebe hüsn-i

mu’âmele olunmasn recâ ederim”. Bu bâbda dahi kendisine te’mî-

nât verdim.

Gelelim Kozan- arkî ahvâline : Yusuf Aa’nm tarafdar-

lar azalmakta olup yalnz Tapan nâhiyesi kethüdâlar kalma-
la Selimlü farsahlar kethüdâlarmm reîsi ve Yusuf Aa’nn
kayn pederi bulunan Yusuf Kethüdâ dahi her tarafm ileri

gelenleri Frka-i islâhiyye’ye gidip gelmekte olduklar hâlde

Tapan’hlarm geri kalmas ileride kendilerini bir arbedeye u-
rafmak fnuhtemel olduu beyâniyle dâmâd Yusuf Aa’ya
ihbâr- keyfiyyet ile bi’l-cümle Selimlü aireti kethüdâlarm
ahp Sis’e geldi. Bu cihetle Yusuf Aa’ya nokta-i istinâd kalma-

yp ve Ahmed Aa’mn dehâletini iittii gibi artk duramayp
hemen Sis’e gelerek arz- inkyâd ve dehâlet eylemitir.

Bu veçhile Kozan gaailesi esâsen bitmi oldu. Fakat Kozan-
oullarm ürkütmeyerek buradan birer tarafa def’edip de mem-
leketi mütegallibe elinden kurtarmak maslahat kald ve evvel

be-evvel Ahmed Aa’y bir tarafa armak lâzm geldi. Hâlbuki
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larn dahi Kozan’da malikâne sûretinde köyleri olmakla mahâll-i

ikaametlerine muvâsaletleri târihinden tibaren kayd-a hayât

artiyle Kayseriye emvâlinden almak üzere Hüseyin Aa-zâde

Mehmed Aa ile Dervi Aa-zâde Ahmed Aa’ya ehriye se-

kizer yüz ve Mehmed Aa’nn mahdûmu Hamza Bey e alt

yüz ve biraderi Mustafa Bey’e iki yüz kuru ma’â tahsis ile buy-

ruldular yedlerine îtâ olunmala bunlar dahi mahall- ikaa-

metlerine nakl-i hâne etmek üzere bulunmulardr.

Ömer Aa Adana tarafnda fevt olmala muhasses
,

olan

dört bin kuru ma’âmdan oullarna münâsib mkdâr ma’alar

tahsis ile li-ecli’l-ikaamc Konya’ya gönderilmilerdir. Yusuf Aa’-

ya ibtidâ kendi istid’âs üzerine Mara’da ikaamet etmek üzere

ehriye iki bin be yüz kuru tahsis olunmu iken andan ferâgat

yine kendi istid’âs üzerine mahâll-i ikaameti Sivas a tahvil olun-

du ve on üç yanda bulunan olu Ali Bey i Mekteb-i harbiyye ye

konulmak üzere Dersaâdet’e gönderilmesi ârzûsunda bulunmu

iken andan dahi vazgeldi ve bir aralk Sivas dan feragat ile

Dersaâdet’e gitmek istid’âsnda bulunup sonra andan dahi

fari oldu. Elhâsl renkten renge girip her gün bir fikirde bulunur

mütelevvinü’l-mizâc bir âdem olmala kendisi Frka-i islâhyye

ile birlikte daa çkp da oradan Sivas’a gönderilmek üzere

müsâfereten erkân- harbiyye çadrlarnda ahkondu ve birâderi

Halil Bey hem kendisinin ve hem de ann hârendelerini alp da

Sivas’a götürmek üzere Kozan- arkî’ye gönderildi. O dahi

gerek kendisinin ve gerek Yusuf Aa’nrn evlâd u iyâllern alp

Sivas’a gitmitir.

Bu srada Sis’de pek iddetli bir kolera zuhûr eyledi ve

Kozan’ca kemâl-i yüsr ü sühûlet ile rû-nümâ olan muzafferiyet

ve muvaffakiyet lezzetini bu hastalk beliyyesi unutturdu. Zâ-

ten Kozan dalarna çkp da orada me’mûrlar ta’yîniyle te’sîs-

hükümet eylemek musammem iken bu kerre kolerann zuhuru

üzerine dalara askeri ilm-i tbba tevfikan seyrek seyrek ta biye

ederek tebdîl-i havâ ettirmek lâzm geldi.

Dede Bey ve Deli Halil ile Ali Bekir-olu Ali Aa bizimle

birlikte gelmek yâhud Adana’ya gidip de avdetimize kadar

kadar ikaamet eylemek husûslarmda tahyîr olundular. Dede Bey

ile Ali Bekir-olu Adana’da ikaameti tercih etmekle oraya

gönderildiler.

. t
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deyû münderic olmala hemen ordu defterdar Efendinin üni-

formas alnp ve bir at donatld. Çavular ve yâvefler- hâzr
edildi ve hemen Ahmed Aa çarld ve bir çadra götürülüp
üniforma giydirildi. Be’dehû bizim çadrmza getirildi. Bi’l-cüm-
le ümerây-i askeriyye (ve kendisinin peder ve akrabasi hâzr
olduklar hâlde

)

1 Ahmed Paa ünvâniyle Kütahya sanca kay-
makaml icrâ edildi. Ba’dehû alay ile derûn- kasabaya gön-
derildi. O dahi yol hazrl ile megul oldu ve kendisine ala-

ca me’mûriyet ma’ândan fazla iki bin be yüz kuru ma-
’â- zâtî tahsis edildi. Biraderi Ali Bey müstekillen bir hâne
sâhibi olmala ana dahi kayd- hayât artiyle bin kuru ma’â
tahsis olundu. Ömer Aa’mn Ahmed Aa ile Ali Bey’den baka
yirmi iki yanda Yusuf Bey ve on iki yanda Mehmed Bey ve
alt yanda dier Mehmed Bey nâmnda dier üç olu var
ise de bunlarn pederlerinin hacr- terbiyesinde olmala anlar
için ayrca ma’â tahsisine lüzûm görülmeyip Ömer Aa’ya
kayd- hayât artiyle ehriye dört bin kuru ma’â tahsis khnd
ve bir de Ömer Aa bakiyye-i ömrünü Konya tarafnda geçir-

mek üzere kendisine o tarafta bir çiftlik verilmesi emelinde
bulunduundan bunun için dahi kendisine kaviyyen söz verileli

ve lâzm gelen kâdlar tehyi’e edildi. Dier beylerin bir takm
Ömer Aa ile birlikte Konya’da ve dierlerinin kimi Kayseriye’-
de ve kimi Sivas’da tavtîn olunmak üzere mu’ayyen olan mahal-
lerine gönderilmeleri için lâzm gelenlere emirler verildi ve
her birine münâsib mkdâr ma’âlar tahsis ile buyruldular
gönderildi.

Ahmed Aa Mersin’den vapura râkiben zmir’e ve ora-

dan mahâll-i me’mûriyyeti olan Kütahya’ya ve pederi Ömer
Aa dahi Konya cânibine gitmek üzere cumâdel’ûlânj on
üçüncü Çaramba günü cümlesi kalabalklar ile birlikte

Adana vâlisine terfîkan Sis’den çkarldlar. Yine Kozan-oul-
lar hânedânmdan torun tâ’bîr olunur beylerden Hüseyin Aa-zâ-
de Mehmed Aa’nn Kayseriye’de ve Dervi Aa-zâde Ahmed
Aa ile Mehmet Aa’nn mahdûmlar Hamza ve Mustafa Bey-
lerin Kayseriye sanca mülhakaatmdan Develi kazâs dâhilinde
vaki’ Everek kasabasnda ikaametlerine karâr verilmekle ve bun-

1 Parantez içindeki ibârenin üstü müsveddede çizilmitir.
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olunup bu kazâ dahi Kozan sancana ilhaak olunarak dört

büyük kazâdan mürekkeb bir cesîm sancak tekil ve Adana

eyâletine rabt edildi ve Kozan sanca kaymakaml Mirliva

Hüsni Paa’ya ihale ve rütbesine mahsûs olan ma’â ye ta’yî-

nâtndan fazla olarak kendisine be bin kuru ma’â tahsis klnd

ve Sis müflisine iki yüz elli kuru ma’â tahsis olunduu gibi

Tapan ulemâsndan Küçük Mehmed Efendi dahi k yüz elli

kuru ma’â ile Belenköy müftisi nasb olundu ve her kazâya

nâibler müdîrler ta’yîn klnd. Kozan sanca için müceddeden

süvari ve piyâde bir tabur zabtiye tertîb o'unup Gençolan-

olu Ahmed Aa dahi tabur aas nasb olunmutur. Karacalar

aireti kethüdas Vezir Aa dahi Sis merkezi yüzbalna

tâ’yîn klnmtr.
Feke bir mevk’- meni’ olup bir harâb kalesi dahi vardr

ve her ne taraftan gidilecek olsa yollar sarptr. Müir Paa ve

umerây-i askeriyye ile bir gün çadrda otururken : Buraya har-

ben gelmek lâzm, gelseydi ne kadar askere mühtâc olurduk dedim.

Müir Paa: “Krk tabura mühtâc idik” dedi. Erkân- harbiyye

reisi ise :

“Harben biz buraya krk tabur ile dahi gelemezdik dedi.

Rlüâsd Feke iki Kozan’m kilidi ve sancan ortas gibidir. u
hâle nazaran buras merkez-i liva olmak münâsib ise de hükü-

met kona ittihâz olunacak ebniye olmadndan ve Çukurova

aâirinin iskân bir mühim mes’ele olmak hasebiyle merkez-i

livann muvakkaten olsun ol tarafta bulunmas münâsib görül-

düünden Sis kasabas merkez-i livâ ittihâz klnmtr. K-
lamak üzere bir tabur Belenköy’e ve bir tabur dahi Gürleen

karyesine gönderildi. Bir mkdâr nizamiye ehâneci ile biraz da

asâkir-i muvazzafa Feke kalesine yerletirildi. Biz dahi Göksün

üzerinden Mara’a gidilecek yollu hareket ederek batete

Zeytun üzerine varp da orasn! da terbiye ve islâh edivermek

niyyetinde idik. Lâkin kolera Frka- islâhiyye’ye pek ziyâde ze-

deledi. Ne yapacamz ardk ve hâlâ pey der-pey vefeyât

vuku’ buluyordu ve bir gece Deli Plalil tutulup ferdâs sabah-

leyin vefât eyledi. Uzun boylu gayet yakkl kaviyyü’l-bünye

vücûdu salam mütenâsibü’l-a’zâ cündî ve bahâdr emsâli

nâdir bir yiit idi. Böyle vefât edivermesi herkese sairinden zi-

yâde dehet verdi.
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Deli Halil Frka-i islâhiyye ile birlikte hareketi tercîl etti-

inden annla Yusuf Aa ve Sunbas nâhiyesi beyi KöküJü-

olu Almed Bey birlikte olarak hemen Frka-i islâhiyye

ile Sis’den hareket olundu ve üçüncü günü Feke’ye varld.

Kolera ise kemâl-
i
iddet ile hükmünü icrâ etmekte idi. Daa

çkarken bir taraftan cenâzeler gömülür bir taraftan koleraya

tutulanlar hayvanlara bindirilerek konak mahâlline götürülür

idi. Hattâ Müir Paa ile fakirin önümüzde çekilen yedekler

üzerinde bile her gün birer hasta bulunur idi. Böyle elem-nâk bir

hâde Feke’ye vardk. Müte’âkiben smail Paa dahi Haçin ta-

rafndan müfreze ile oraya geldi. ki asker birbirini görüp mem-
nûniyyet-i umûmiyye hâsl oldu. Lâkin Frka’da hastalk oldu-

undan bari müfreze bulamasn deyu kendimizi karantine

altna aldk. smail Paa ile ma’iyyetindeki zâbitândan ba’zlar

civârmza gelip uzaktan musâhabet olunurken smail Paa : “Siz

ate içinde bulunup da bizi muhâfaza için kendinizi karantine altna al-

mak ne demek” deyu alayarak karantineyi bozup yanmza geldi.

Bunun üzerine asker dahi zabt olunamayp birbirine kartlar.

Bi-hikmeti’llâhi te’âlâ müfrezede dahi kolera zuhûr ediverdi.

Haçin müftisinin ihtâr üzerine Kozan- arkî müdîri Hac
Bey’in ma’âma bir mkdâr ey zam ile Kayseriye meclisi âzâ-

lmda istihdâm olunmasn istid’â etmekle ma’â- muhassesine

be yüz kuru zam ile üç bine iblâ olunarak meclis âzâlnda
istihdâm olunmak üze^e Kayseriye kaymakamlna tahrîrât

gönderildi ve anm yerine Kozan- arkî müdîrliine Adana e-
rafndan biri me’mûr edildi ve Haçin müftisinin hizmetine

mükâfâten muhasses olan üç yüz kuru ma’âma iki yüz kuru
zam olundu ve nefs-i Kozan üç kazâya yânî Sis ve Belenköy ve

Haçin kazâlarna taksim ve Kozan- arkî’nin Sis’e karîb olan

karyeleri Sis kazâsna ve Belenköy’e karîb olan karyeleri Belen-

köy kazâsma ilhaak olunduu srada Feke dahi Belenköy’e üç
saatlik mesâfede bulunmala o dahi Belenköy kazâsma ilhaak

klnd.. Kars- Zülkadriye kazâsmm Tatarl nâhiyesi hâl-i is-

yânda ve Sunbas nâhiyesi dahi Kozan-oullarmm hükm ü nü-

fuzu altnda bulunmala bu iki nâhiye Savrun nahiyesiyle bir-

letirilerek ve bu cihette Cihan nehri boyunda iskân olunan aâir'

dahi buraya ilhaak olunarak Kas- Zülkadriye kazâs hâl-i ka-

dîmine iade ve Kars- Zülkadriye kasabasnn ihyâsna ürû’
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rinin içinde yabânî limon ormanlar bulundu. Cevelân-gâh-

aâir olmala Kars kasabas harâb ve nâ-bedîd olduu hâlde

bu vâdîler hâli olmala içindeki limon ormanlar hâli üzere

kalm. Bu kerre ba’z- aâir bunlardan limon devririp Sis’e

getirerek satmaa baladlar. Bu yabânî limonlar Payas vc

Sis limonlarna nisbetle biraz ufak ve kabuklar kaim olup

pek ziyâde dayanyor.

Kozan’m umûr- mülkiyyesi Hüsni Paa’ya muhavvel ol-

duu gibi umûr- askeriyyesi dahi Kurt smail Paa’ya muhav-

vel olup Mirlivâ Yâver Paa dahi Adana ciheti kumandanlna

ta’yîn edildi ve terin-i evvel dühûl ile mevsim-i itâ tekarrüb

eylemi olduundan alay ve taburlarn metâlar ta yn ile takm

takm metâlarma gönderildi. Bizim yanmzda be tabur kald.

Biz dahi bu k stanbul’da geçirmek ve gelecek mevsim-i

bahârda gelip de yine islâhâta devâm etmek üzere Müîr Paa

ile beynimizde karâr verdik ve Adana ve Tarsus tarîkiyle Mer-

sin’e gelip de oradan Tâif vapur- hümâyûnuna râkiben Dersaâ-

det’e azîmet etmek üzere Sis’den hareket ile bir iki saat beride

hayme-nin olduk ve keyfiyyet-i azimetimizi cumade lûlânm

yirmi dördü târihiyle müverrah bir kt’a telgraf-nâme ile Bâ-

bâlî’ye inha eyledik.

Hâlbuki Yusuf Aa’nm Kozan’llar ile muhâbere-i hafiyyesi

var imi ve Frka-i islâhiyyeye koleradan dolay ârz olan perian-

l kendisine müsâ’id görmü ve Kozan- garbî beyleri dahi Ko-

zan’dan çkarlm olduu cihetle bütün Kozan’ zabt ile yeniden

bir hükûmet-i âsiye tekilini kurmu. Binâen-aleyh smail Paa

tarafndan Sivas’a doru gönderilir iken esnây-i râhda keyifsizlie

vurup bir gece Göbelli karyesinde beytûtet ettikten sonra Pa-

nik karyesine varp yannda bir zâbit ve yedi nefer süvari olduu

hâlde bir gece dahi orada kalmlar. Yusuf Aa ile muhâbere-i

hafiyyesi olan bir gürûh- ekyâ ise ol gece gelip cebren Yusuf

Aa’y almlar ve zâbit ile neferât bir hâneye habs eylemiler.

Bu srada YusufAa’nm yannda bulunan olu Ali Bey hadâset-i

sinniyle berâber pederine nasihat kaydna düerek,:
“Karnda

ve kz karndalarmz ve vâlidelerimiz Sivas’da. hükümet elindedir.

Bizim bu hâlde isyânmz hamiyyete elvermez” demi ise de an dahi

ihâfe ederek tavîle-i ekaavete balamlar ve Kozan- ark de

ne kadar hrsz ve ekyâ gürûhu var ise Yusuf Aa’nn bana

t
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Bunun üzerine Müir Paa dahi avdet ârzûsuna dütü. Gör-
düm ki artk böyle bir hâl-i ye’s ü fütûr ile balu bir i görülemiye-

cek. Ben de anm efkârna müâreket eyledim. Fakat avdette bâri

Belenköy mevki’i görülmek üzere uramak istedim. Bu esnâda
Mara mutasarrf Âir Paa dahi fevt olmutur. Devlette ye-

tiecek bir âdem idi. Bu havalice icrâ olunan slâhatn te’sîsine

güzel hizmet ve gayret etmekte olduu cihetle anm vefât zâyi’ât-

tan addolunarak mûcib-i te’essüf-i azîm olmutur.

Yusuf Aa’nm etvân mûcib-i itibâh olmala Sivas’a do-
ru gönderilmek bahânesiyle Kozan’dan çkarlp da ba’dehû
Sivas’daki evlâd u iyâliyle birlikte Samsun’a indirilerek bir

vapura irkâb ile stanbul’a arlmak sûretine karâr verildi ve
yannda on üç yanda bulunan olu Ali Bey ile birlikte Kurt
smail Paa’ya teslim edildi. Ba’dehû Feke’den Belenköy’e

varld. Gece Kozan-olu Ahmed Paa’nm harem dâiresinde

ben kaldm. Dervi Paa dahi selâmlk dâiresinde kald. Der-

saâdet’den çkal yalnz bu gece dam altnda yatmzdr. Ba’-

dehû Belenköy’den hareket ile oraya on sekiz saat mesâfesi olan
Sis’e avdet edildi. Bu srada Sis katoikosu Kiraos Efendi dahi
koleradan vefât edip cenâzesi alay muzikas ve pek âlâyili

bir alay ile kaldrlmtr. Kozan slâhatnda mu’âveneti görül-

mekle bunun vefât dahi bizce mûcib-i keder olmutur. Kendi-
sinin birâder-zâdesi ve Ayintab ermeni merhasas olan ve ek-

ser-i evkatta Katoikos Efendi’nin yannda [olup] aramzda
vâsta-i muhâbere bulunan Nigoos Efendi katoikoslua in-

tihâb olunmala tasdîk- me’muriyyeti Bâbalî’ye inhâ olun-

mutur.

Sis kasabasnn hâricinde iki baçe olup biri brahim Ket-
hüdâ’nm ye dieri Sis ermenilerinin kethüdâs olan ahin Ket-
hüdâ’nm idi. ikisinde dahi pek çok limon ve portakal var idi.

Kozan’llar portakallar yiyip limona itibâr etmezler idi. Bu
cihetle limon hiç para etmez idi. Asker birer ikier paraya li-

mon alarak yemekte kullanmaa ve limonata yapmaa balad.
Günden güne limon para etmee balad. Bu kerre dadan av-

detimizde limonun dânesi be paraya çkt. Bu iki baçe sâhib-

leri epeyce temettü’ eyledi ve limon böyle para etmee bala-d gibi Adana’dan dahi limon getirilip satlmaa balad.
Hâlbuki Çukurova’nn ucunda ve Kars- Zülkadriye vâdîle-



TEZÂKÎR-Î CEVDET Iö5

Fakat bizim ol tarafa vusûlümüzden evvel muhâtaranm

derecesini anlamak ve smail Paa’ya kuvvetü’z-zahr olmak

üzere bir zâtn serî’an ol tarafa gitmesi lazm gelmekte Sis den

ve civarndaki aâir ve kabâilden bin bu kadar nefr- am cem

ile Alekird’li Mehmed Bey’in kumandas altnda olarak ilen

gönderildi. Bunlar ise hep Kozan’l olup henüz bize snmam

olduklarndan cüz’î bahâne ite rû-gerdân olarak aleyhimize

hareket edecekleri der-kâr idi. Mehmed Bey burasm pek ala

bildii hâlde vaktin darln dahi müdrik olduundan fedailik

yolunda bu me’mÛriyeti kabûl etti ve hemen kendisine bigane

olan bir ba-bozuk hey’etim alp gitti.
. .. ,

Bizce bâdî-i endîe olan bir madde dahi bu d ki Belenkoy

de bir tabur olup keyfiyyetten bî-haber olduklar hâlde bagteten

ekya gelip de orasn- basarlar ise bir felâkete uramalar muh-

temel idi. Hâlbuki smail Paa’nm bulunduu mevki e karb

olduklanndan vak’adan haber-dâr olsalar silahlar kuvvety e

eskyây yarp smail Paa ite birleebilirler cl. Bnaen-ateyh

yanlanna mühimmât ve zahâirden tayabilecekleri mkdar

alarak bâkî eyay ihraak ile hemen smail Paa müfrezesiyle

birlemek üzere Belenköy’den hareketlen emrim isal etmek

üzere erkân- harbiyye binbalanndan Ahmed Muhtar Beye

Müîr Paa tarafndan ta’lîmât- ifâhiyye verilerek bir kaç

nefer ehâneci ile Belenkoy’e gönderildi ve : Be-hem-hal Tu-

uf Aa’nn ahz ü girifti matlûb- kat' t dr” deyu Sis ile Belenkoy

arasndaki kabâil ve aâir kethüdâlarma mektublar yazld ve Ma-

ra’a gitmek üzere yola çkanlm olan iki tabur nizamiye Kars-^

Zülkadriye’de tevkif edildi ve Sunbas nahiyesi ahalSm cem

ile ol tarafdan dahi ekyay tazyîk etmek üzere erkân- harbiyye

binbalanndan yâverimiz Hüseyin Hüsn Bey Kars- Zulkad-

rîve cânibine. gönderildi. Biz dahi cumâdel’âhiremn ikinci gunu

bfr kaç tabur ite daa çkmak üzere ale’s-sabâh yerimizden

hareket ederken ma’den mühendisi Miralay Enis Bey koleradan

fevt oldu. Frka’mzda koleradan vefât edenlerin en sonu bu d.

Ol veçhile mevcûd- ma’iyyetimiz olan asker ile kalkp Sis ka-

sabas pi-gâhndan geçerken Yaver Paa ve Sis mufts Meh-

med Efendi ile dier ba’z- mu’teberân istikbale çkp ber-vech-

bâlâ Yusuf Aa tarafndan Sis cihetine gönderilmi^ ve Yaver

Paa tarafndan ahz ü girift edilmi olan casusu getirdiler ve za-
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toplanp Gürleen ve Haçin ve Kötün ve Feke yollarn kesmiler.

Sunbas nahiyesi dâhilinde vâki’ Karinti karyesi ahâlîsi fi’l-asl

hep hrsz makuulesi olduklar cihetle anlar dahi Yusuf Aa’ya
tâbi’ olarak kimisi ann yanma gitmi ve kimisi Sis tarîkmn

kat’ma kyâm etmi. Bu hâdiseden smail Paa iki gün sonra

haber alp tedâbîr-i lâzimeye teebbüs ile berâber bize dahi

haber göndermitir. Bu haber-i vahet-eser bizce pek ziyâde

mûcib-i endîe vü keder oldu. Zîrâ taburlar ber-vech-i bâlâ

klamak üzere mevâki’e datm idik. Yanmzda yalnz be
tabur var ise de pek perian hâlde idiler. ki alay nizâmiye su-

vârisini yokladk. Ayakta salam kalan neferât ancak mevcûd
hayvânât bakmaa kâfî olabilir. ki alaydan salam olarak

iki bölük bindirip göndermek kaabil olamyacak. Arslan Paa
askerinin kimi fevt olmu kimi hasta ve za’îf olarak urada bura-

da kalm. Alekird’li Mehmed Bey bizimle birlikte Dersaâdet’e

azim olmak münâsebetiyle yanmzda ise de ann ma’iyyeti ne-

ferâtmn dahi çou fevt olmu ve bâkîsi dalm yanmda an-

cak on be kadar âdemleri kalm idi.

Yusuf Aa ise meydan hâli bulup Kozan- arkî’y ayaa
kaldrdktan sonra Kozan- garbî kethüdâlarn celb için her

tarafa îlân-nâme tarznda puslalar göndermi idi. Hattâ Sis ta-

rafn ihlâl için bu tarafa dahi câsus tarzmda bir âdemi Sis kazâs

airetlerini Yusuf Aa tarafna dâ’vet ile megul olduu hâlde

Yâver Paa tarafndan Bulduk aireti içinde tutturulup habs

edilmi idi.

Frka-i islâhiyye sanki isâbet-i ayne urad. Nice yllar

sarf- mesâ’î ile husûle gelebilecek islâhât mücerred eser-i tevfîk-

lâhî olarak alt ay zarfnda vücûde gelmi ve yâr u ayârn
hayret ve. te’accübünü mûcib olmu iken kolera zuhûr ile pek

az bir vakit zarfnda Frka’y böyle bir hâl-i felâkete dûçâr eyle-

mitir. Kozan bu hâlde kalp da k dahi basar ise mevsim-i

bahârda yeniden zabt ne kadar mükil olaca mutâlâ’asiyle

dûçâr- pîç [ü] tâb olduk. Binâen-aleyh taburlarn noksân dol-

durulmak üzere alt yüz nefer ile dier iki mükemmel tabur

gönderilmesi için cumâdel’ûlâmn yirmi dokuzunda Fuad Paa’ya

bir kt’a telgraf-nâme keide ettik ve mevcûd- ma’iyyetimiz

olan askerle herçi bâdâbâd smail Paa müfrezesine imdâd
etmek üzere hemen ol tarafa harekete karâr verdik.
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nz u dalarn iki tarafna dizilip seyirci olunuz” demi. Anlar dahi

dalarn üzerine dizilmiler. Mehmed Bey dahi on be kadar âde-

mi ile bir boaz tutup ehâne atmaa balam. Düman düma-

nn hâlini bilmez. Ali Bey sür’atli hareket ile ileriye seirtmi

olsa Mehmed Bey takmm esir edebilir iken görünen kalaba-

l hep kendisine düman sanp geriye dönmü ve avdetinde

smail Paa’nm askerine tesâdüf ile bir yaylm ate yiyip ma’iy-

yetindeki asker bozulmala o dahi pederinin yanma firar

eylemitir.

Yusuf Aa ise cüz’îyyü’l-mkdâr ekyâ ile Göksu köprüsü

bana inip Gürleen karyesi ahalisinden ba zlarma haber

göndererek anlar ifâl ile yeniden cem’iyet tedârikine kyâm

eylemi. Hâlbuki Gürleen ahâlîsi Yusuf Aa’dan usanm ve

muhârebeden canlar yanm olduundan Gürleen kethüda-,,

larndan Misli Haan Kâhya ahâlîden bir takm ile bi’l-ittihâd

gûyâ Yusuf Aa’nm cem’iyetine mültehik sûretinde yanna

varp derhâl Yusuf Aa’y kayd ü bend ile zâbitân- askeriyyeye

teslim etm ler ve memleketi anm belâsndan kurtarmlar.

Ber-vech-i bâlâ Sis pî-gâhmdan hareket ile henüz daa trmanp

çkarken Yusuf Aa’nm tutulduu haberi gelicek askere tebîr-i

keyfiyyet ile oradan ric’at olundu. Sis pî-gâhma geldiimizde

ahâlî çkp tebrik ile Pâdiâh’a du’â ettiler. Biz dahi durmayp

hemen ol gün sabahleyin kalkm olduumuz hayme-gâhmza

geldik ve bu veçhile gaailenin ber-taraf olduunu bâ-telgraf

Bâbâlî’ye bildirdik ve sâlifü’z-zikr Karinti karyesini ihraak ile

ahâlîsini Çukurova’ya indirerek iskân eylemek üzere ol tarafta

bulunan Hüseyin Hüsni Bey’e tahrîrât gönderildi. Sunbas

nâhiyesine mülhak Tatarl cemâ’ati dahi sengistan ve dar ye

sa’bü’l-mürür mahâllerde tevattun edip Karinti karyesi ahâlisi

gibi gasb u sirkat ile me’lûf olduklarndan anlarn dahi bu veç-

hile Çukurova’ya indirilmeleri ve Pazar-yeri denilen mahâlde

RVân ile eski Zülkadriye kasabasnn îmân husûsu dahi Hüse-

yin Bey’e ilâve-i me’mûriyyet edildi.

smail Paa müfrezesinde bi-hikmeti’-llâhi te’âlâ tüfenk

patlamaa balaycak kolera hastah zâil olduu gibi bizim

dahi bu hareketimizden yân ber-vech-i bâlâ daa kadar gidip

geldikten sonra frkamzda koleradan bir eser kalmad. Yusuf

Aa’nm artk doruca stanbul’a gönderilmesi lâzime-i hâlden
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ten ekaavette müstemir bir erir olduunu beyân ettiler. Ba’dehû
mazbatas yaplmak üzere hemen at üzerinde olduumuz hâlde
salbine emir verdik. Derhâl orada bulunan bir aaca salb
ile emsâline ibret gösterildi ve hemen durmayp ileri hareket
olunarak daa trmanp çkar iken smail Paa tarafndan bir
zabit gelip Yusuf Aa’nn tutulduu haberini getirdi. Gelelim
Yusuf Aa’nm ahvâline :

Ber-vech-i bâlâ Yusuf Aa i’lân- isyân ettikten sonra Pa-
nik tarafnda vâki’ Haç-beli nâm mevki’de mütehaid olan
üç yüz kadar ekyâ üzerine smail Paa tarafndan bir mk-
dâr asâkir-i nizâmiyye sevk olunmasiyle lede’l-mukaabele e-
hâne kurunlarnn te’sîriyle ekyâdan on iki neferi telef ve
bir haylisi mecrûh olup ve yirmi iki neferi tutulup bakîsi perî-
ân olmu ve Kötün ile Feke arasndaki ekyâdan dahi üç ne-
feri ele geçirilmi ve Yusuf Aa da’vet-nâme irsâliyle celbine
çalt Karacalar aireti kethüdâs Vezir Aa kendi aleyhinde
hareket ederek bir hayli tüfenk-endâz ile Belenköy’e varp âir
airetlerden dahi epeyce nefîr-i âm toplanarak Belenköy kay-
makam Bekir Bey iki binden ziyâde nefîr-i âm ile Belenköy’den
hareket ederek Feke havâlîsini tutmu olduuna, mebnî Yusuf
Aa artk oralarda duramayp Göksu nehrinin sol yakasna
geçmi ise de kendisinin kayn pederi ve Selimlü farsahlar
kethüdas olan Yusuf Kâhya dahi kendisine pey-rev olmadn-
dan Gürleen karyesi ile Kiraz-da arasnda Aa-oba ta’bîr
olunan Hüseyin-beli nâm mevki’de istikrâr etmi ve Gürleen’de
hayme-niîn olan tabur üzerine be yüz nefer ekyâ sevk eylemi
olduundan lede’t-tekaabül ekyâdan on bei telef ve bir
haylisi mecrûh olup ve be neferi tutulup bakîsi münhezimen
firâr eylemi ve asâkir-i âhâneden ancak bir nefer ehîd ve
iki nefer mecrûh olmutur.

Yusuf Aa Sis tarîkini tutmak için olu Ali Bey ma’iyye-
tiyle Sis cihetine bir frka ekyâ sevk edip bunlara dahi Ale-
kird’li Mehmed Bey’in takm kar gelmi. Garîbdir ki Meh-
med Bey ile Sis’den çkan nefîr-i âm askerinin çou esnây-i
râhda dalp yannda kalanlar dahi uzaktan Ali Bey’in askeri-

ni gördüklerinde : “Biz Kozan-oullarna tüfenk atamayz” deyu
Mehmed Bey’e cevâb vermiler. O dahi ne yapsn : “Hakknz
var. Hukuk- kadîme bunu îcâb eder. Lâkin siz tüfenk atmaynz. Yal-
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mu idi. Hüseyin. Hüsni Bey dahi Tatarl ve Sunbas nahiyesiyle

dier Kars- Zülkadriye karyelerinin tahrîr-i nüfûsuna balam

olduundan hitâmnda Kars- Zülkadriye kazâsnda^ bulunan

iki tabur nizâmiyenin klamak [üzere] Miralay brahim Bey

ma’iyyetiyle Mara’a gönderilmesi Adana ciheti kumandan

bulunan Yaver Paa’ya tenbîh edilmitir.

Sis ile Adana’nm aras on sekiz saatlik mesafe olup^ buras

Çukurova’nn en büyük airetlerinden olan Srknt airetinin

klas idi. Bu kerre Srknt airetinin burada karyeler teki-

liyle iskânlar karâr- vâki’ iktizâsndan olup Kozan ve

Adana sancaklarnn hüdûdu dahi ta’yîn olunmala Srknt

airetinin bir ksm Adana cihetinde kalmala müstakillen mü-

dîrlik ittihâz olunarak müdîrliine Srknt hânedânndan Yu-

suf Bey ve Kozan cihetinde kalan ksm Sis kazâsma merbûten

idare olunmak üzere müdîr vekâletine ibu Yusuf Bey’in birâ-

der-zâdesi Ahmed Bey ta’yîn ve terin-i evvelin on beinden îti-

bâren Yusuf Bey’e bin yedi yüz elli ve Ahmed Bey’e yedi yüz

elli kuru ma’â tahsis klnd. Bu misillu icraatn arkas alndktan

sonra Adana cânbine hareket ile Hey’et-i islâhyye’yi fesh et-

meksizin ma’iyyet me’mûrlarndan ba’zlarn bu tarafta terk

ve ba’zlann istishâb ederek Dersaâdet’e azimet etmek ve mev-

sim-i bahârda yine emr-i islâhâta devâm eylemek üzere Dervi

Paa ile beynimizde karâr verdik ve bu veçhile Dersaâdet’e avdet

etmek üzere olduumuzu cumâdel’âhirenin yedisinde çkan

posta ile Bâbâlî’ye bildirdik. Ba’dehû Sis civârndan hareketle

Adana’nn üst tarafnda vâki’ mürtefi’ cebellere vusul bulduk ve

Mersin’den vapura râkiben Dersaade’te avdet etmek niyyetinde

iken Frka-i islâhiyye’de kolera hastal külliyyen zâil olup Adana

ve Tarsus taraflarnda ise henüz balam olduuna mebn bu

niyetten sarf- nazarla Payas’dan vapura binmee niyyet ve bura-

da Adana ile ihtilâttan memnu’ olarak çend rûz kaamet ederek

bi’l-muhâbere tesviye-i umûra mecbûr olduk.

Dede Bey’in pederi Musdk Paa Dersaâdet de bulunup

kendisinin dahi Rum cânibine arlmas zâten musammem idi.

Ammâ Ali Bekir-olu AliAa bir mkdâr ma’â tahsisiyle Adana-

da ikaamesi musammem iken birâderi Deli Fak Gâvur-da’nda

kalp arz- dehâlet etmediinden ve oraca ne vakit olsa bir gaa-

ile çkarmas melhûz olduundan Ali Aa’nm dahi Adana’da

f.
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iken yine geceliyin firâr sadedinde bulunmala karakol tarafn-

dan kurun ile vurulup îdâm edilmi olduu haberini bu kerre

smail Paa yanndan avdet edip gelen Ahmed Muhtar Bey
getirdi. Yusuf. Aa’nm birâderi Musdk Bey dahi bu esnâda

mahâll-i ikaameti olan Kayseriye’den firâr ile cebel-i Kozan’a

gelirken Develi kazâsnda tutulup Kayseriye’ye iâde edilmi

olduu haber alnd.

Kozan-olu hânedanmdan bulunan beyler ve aalar ve

haremleri çocuklu olan dul kadnlarna varnca hep ber-min-

vâl-i merûh Konya ve Kayseriye ve Sivas taraflarna çkarak
Kozan sanca bu esnâda kâmilen tahliye edilmi idi. Fakat

Kozan-oullarnm bu havâlîde tek durmyacaklar Yusuf Aa’-
nn keyfiyyet-i isyan ve birâderi Musdk Bey’in firâr ile istidlâl

olunduundan artk bunlarn Rumeli cânibine arlmalar
smail Paa ile bi’l-muhâbere karâr-gîr olmu idi. Yusuf Aa’-
nm birâderi ve sâbkaa Kozan- arkî müdîri Hac Bey Kayseriye’-

ye giderken Aziziye tarafnda fevt olmala ann çocuklarna

dahi ma’â tahsis olunmak üzere Dersaâdet’e gönderilmeleri s-
mail Paa’ya bildirilmi idi. Muahharan Samsun’a bir beylik va-

pur celb ile Konya ve Kayseriye ve Sivas taraflarn dabulunanlar

yek-dierinden bî-haber olarak sâhile indirilip cümlesi ol vapura
irkâb ile Dersaâdet’e gönderilmilerdir ve Kütahya mutasarrf

Ahmed Paa’dan bakasnn emlâki füruht olunarak esrnânmn
kendilerine îsâli husûsu Kozan kaymakam Hüsni Paa’ya ha-

vâle olunmutur.

Kozan-oullarmdan ve Samur Aa-zâdelerden müteveffa

Enbiyâ Bey’in dokuz yanda ve Mehmed Bey nâmnda bir

olu Kozan’da kalm olduundan kendisine ma’â tahsisiyle

li-ecli’l-ikaame vâlidesiyle berâber Tokad’a gönderilmesi s-
mail Paa tarafndan inhâ olunmala ana dahi ehriye iki yüz

elli kuru ma’â tahsisiyle buyruldusu smail Paa’ya gönderilmi

ve ber-mûcib-i inhâ Tokad’a gönderilmesi için tahrîrât yazl-

mtr. Kozan’n tahrîr-i nüfûsu henüz hitâm bulmadndan
ikmâl-i nevâks için kol kol me’mûrlar ta’yîn edilmi ve âir
mahâllere nümûne ve iâne-i askeriyyenin tevzî’ine vesile olmak
üzere Sis kasabasnn kur’a-i askeriyyesi çekilmitir. Kozan-
arkî’de dahi smail Paa tarafndan kur’a çekilmee balan-m ve Haçin kasabasnn iâne-i askeriyyesi vaz’ u tevzi’ olun-
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Yirmi sekizinci tezkirede beyân olunduu üzere bin iki

yüz seksen iki sene-i hicriyyesinde Payas dan Dersaâdet e av-

detimiz esnasnda me’mûriyetimiz Meclis-i valây-i ahkâm-

adliyye âzâlndan Meclis-i âlî-i hazâin âzâbma tahvil buy-

rulmu idi. Ol vakit Meclis-i âlî-i hazâin Rüdi Paa’nm taht-

riyâsetinde olarak umûr- mâliyyenin slah için mülgaa Mec-

lis-i âlî-i tanzîmât raddesinde ve Meclis-i vâlâ’nm fevkmda

olarak müceddeden tekil olunmu bir meclis idi. Dersaâdet e

geldiimde bu mecliste: Varaka-i sahîhe nizâm-nâmesi mevzû’-

bahs olup bu nizâm-nâme itmâm ile tab’u ner olunmu-

tur. Andan baka bu meclisin bir bal eseri görülmemitir.

Frka- islâhiyye fesh olunmam olduu cihetle Mecls-i ha-

zâin’e devâm etmekte olduum hâlde bir taraftan dahi ara-

sra Dervi Paa ile birleerek Frka-i islâhiyye’ye âid olan

ileri rii’yet ve tesviye ederdik. Ol esnada Kozan n kur -

a-i askeriyyesi hitâm bularak Kozan llardan bir çok gö-

nüllüler zuhûr ile askere kayd olunduklar Kurt smail Paa

tarafndan bâ-telgraf bildirilmekle Bâbâlî’ye arz u beyân edil-

mitir. Kars- Ziilkadriye kazasnda bulunan erkân- harbiyye

binbalarndan Hüseyin. Hüsni Bey’in himmetiyle Pazar-yeri

nâm mahalde Kars- Zülkadrîye kasabas müceddeden inâ vü

ihyâ olunmakta idi ve Dersaâdet’e gelirken Aya ve Yumur-

talk limanlariyle Karata iskelesinin Ve mahall-i saienin kefi

için Payas tarafnda braklm olan Ahmed Muhtar Bey bu

esnâda Dersaâdet’e avdet . etmekle vermi olduu takririn

sûreti burada kayd olunmak münasib görülmütür.

Ahmed Muhtar Bey tarafndan verilmi olan takririn sûreti

Ahvâl-i Karata

Karata burnu skenderun körfezinin taraf-t imâlîsini sedd eden,

karann ucu olup harita-i mahsûsasmda gösterildii veçhile mahâll-i

merkuum etraf sûr ile muhât bir ehr-i azîm harabesi olup imdiki hal-

de gerek sûr ve gerek hanelerin yalnz temelleri ile zir-i zeminde baz

maaralar rii’yet olunabilip ve ehr-i mezburun yedi-sekiz bin haneden

mürekkeb olduu görünen cesameti halinden istidlal olunur ve mahall-i

t
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braklmasna cesâret olunamadndan Dede Bey ile birlikte

Ni’e kadar gönderilmitir.

Menemenci-olu Ahmed Bey ile Karsant-olu Frka-i
islâhiyye’ye gelip de isbât- vücûd etmediler. Bu kerre Sis’den

Adana’ya teveccühümüzde da’vet ettik yine gelmediler. Bizim
niyyetimiz ise Ahmed Bey’i Adana meclisi âzâlna ta’yîn ile

buraya nakl-i hâne ettirmek ve Karsant-oluna bir mkdâr
ma’â tahsis ile bir mahâlde ikaame ettirmek idi.' Anlar Fr-
ka-i islâhiyye’yi tanmadklar cihetle bir aralk tutulup da Der-
saâdet’e gönderilmeleri Yâver Paa’ya havâle olundu. O da.hi

bir aralk bunlar ahz ü girift ile Dersaâdet’e göndermekle
Ahmed Bey’e ehriye be bin kuru ma’â tahsis ile vefâtna ka-

dar Dersaâdet’de ikaame edilmi ve Karsant-olu dahi Rumeli
cânibine gönderilmitir.

Adana’ca olan ilerimiz tesviye olunduktan sonra Misi s

ve Kurtkula tarîkiyle Payas’a varld. Uzeyr hanedânndan
ma’hûd imam Bey hare nâmiyle cânib-i mîrîden mebâli-i
külliyye almakta olduu hâlde hükûmet-i mahâlliyyeden emîn
olmad cihetle hükümete gelip gitmez ve hükümet dahi ana
emniyet etmez idi. u hâle nazaran ann Payas’dan kaldrl-
mas lâzime-i hâlden idi. Hâlbuki Payas’dan hareket edecei-
miz zaman bizim yanmza dahi gelmedi. Da’vet eyledik ba’z-
a’zâr- vahiye serd eyledi. Bir aralk ahz ü giriftiyle Dersa-

âdet’e gönderilmesi Payas sanca kaymakam Veys Efendi’-

ye tenbîh klnd. Aras çok geçmeyip Veys Efendi imam Bey’i

tutup Dersaâdet’e göndermekle ana dahi ehriye iki bin kuru
ma’â tahsîs ile Dersaâdet’de ikaame edilmitir. Bizler ise Payas

cihetindeki umûr- islâhiyye için ta’lîmât- lâzirneyi me’mûr-
lara îtâ ettikten sonra Payas’dan vapura râklben lenger-en-

dâz- azîmet olduk ve evâhir-i cumâdel’âhirede Dersaâdet’e

vusûl bulduk. Bundan sonra zuhûra gelen vuku’ât bi-mennihi

te’alâ dier tezkire ile beyân olunur.

Fi 5 zilka'de sene g8 ve fi 16 eylül sene gy
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Alvâl-i Aya

Aya skenderun körfezinin dâhilinde ve muhît-i imâlîsinde bir

sehr-i harâb olup harabesinden istidlâl olunduuna nazaran on bin ha-

neyi mütecâviz zam olunur ve üçyüz elli hatve tül ve yüz elli hatve ar-

znda haritada görülecei üzere limân- sun' inin yannda h arn s-

haninde duvar ile bunlardan ibaret bir kalesi olup deniz tarafnda bu-

lunan iki dü’ bütün bütün ma’dûm ve dier taraflar harabe ve hendei

dahi var ise de arz u umkunun kalîl olmasndan lâ-ey makamdadr

ve bundan baka ehir harabesinin ucunda leb-i deryada mücedded gibice,

ve sedd-i limân üzerinde harabca yirmier otuzar kiilik birer kuleleri

dahi mevcûddur ve ehr-i mezbûrun ahâlîsi ise on be hâneden ibaret

olarak derûn- kolada binâ etmi olduklar hânelernde oturmakta ve

bu arâzinin âb u havâsn senâ etmektedirler ve bu ehir harabesinin

cüz’îce mâ’ -i lezîz-i cârî-i dâimîsi var ise de kadîminde bulunan kesret-

nüfûsu idâre edemiyecei cihetle Gâvur-da’nda Osmâniye kasabasnn

yukarsnda bulunan Mitisin nâm yayladan cereyân eden derenin suyunu

ibtidâ zîr-i zeminden ba’dehû meydanda olarak bend ile Erzm civa-

rnda ovaya indirip yine bend ile dolatrarak Karanlkkap’dan geçirip

ehre taksim olunmak üzere kale nezdine inâ olunmu havuza îsal

etmiler ise de imdiki hâlde bend dahi ma’dûm bulunmu ve limann

eddi ise münhedim olarak ada hey’etinde parça parça bulunmu ve li-

man dahi epeyce dolmutur ve bu liman- sun’ î körfezin dahilinde bulun-

duu ecilden eddine isâbet edecek dalgalar kalîlü’l-mesâfe olan deryann

dalgas demek olmaa Karata liman eddinin bulunduu taht- taz-

yikta bulunmaz ve Yumurtalk liman ise gayet vasi tabî i bir liman

olup kurbiyeti cihetiyle Aya bu limann kaps mesâbesnde bulunmutur.

Aya ve Yumurtalk cvâr yânî nehr-i Ceyhan’n Bozaaç tesmiye

olunan skenderun körfezi taraf be-gayet mahsûldar ve münbt ve her

eye müste’id bir arâzî olduu re’ye’l-ayn müahede ve istihbar olunmu-

tur ve Çukurova’ya nisbetle u kalîlü’l-mesâfe arâzîde krk kadar karye

yeri olup el-hâletü-hâzhî harâbeleri müâhede olunmakta ve bu günlere

dein hâliyeten hâlîye durmakta iken lehü’l-hamdü ve’l-mime sâye-i haz-

ret-i âhânede Frka-i celîle-i islâhiyye’nin bu nevâhîde get ü güzann

müte’âkib husûle gelen emniyetten nâî haylice taleb-kârlar zuhûr etmekte

ve u ahvâle cümle tarafndan teekkürler olunmaktadr.

Gerek Bozaaç ve gerek Yüreir ovasnda bulunan karye ve çift-

likât ahâlîsi hubûbât tahn ettirmek üzere Tarsus yâhud Adana veyahud

Misis deirmenlerine gitmee mecbûr olup bu sûretle kimi on ve kimi

Tezdkr-i Cevdet, 13

• f
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mezbûrede mâ’-i câri’-i leziz olmayp pek çok kuyular mevcûd ise de

derûnlar dolmu fakat iskelede bulunan kuyularn suyu tatl olduun-

dan anlarn dahi bunlara mümâsil olmas akldan ba’îd deildir ve tepe-

lerin eteklerinde hafi küçük pnar gözleri görünüp iskele ahâlisinden

suâl olundukta muahharan peydâ olduu cevâb alnmtr ve nehr-i

Ceyhan ise mahâll-i mezbûrun iki saatlik mesâfesinden geçtii ne ara

yerinde hiç bir mâni’ ve hâilin bulunmad cihetle sûrun bir çeyrek

yâhud yirmi dakikalk mahâlline nehr-i mezbûrdan istenildii kadar su

getirilebilip bir ucu denize verilir ve kadîminde dahi bu veçhile idâre

olunduu ihtimâl-i kavidir.

te her ne sâretle ise ehri-i mezbûrun ahâlîsi dalp fakat iske-

lede on kadar hâne kalarak civârlan orman ile ihâta olunduktan sonra

bundan bir hayli vakit evvelce iskele-i mezbûreye fellahlardan be on

hâne gelip iskân etmi ve imdiki hâlde nsf dîvâr- binâda ve nsf-

dieri hu[]larda beytûtet eden elli altm hâneden ibâret olup buralarda

havann letafetiyle iskân eden ahâlînin yaylaa ihtiyâçlar olmad
ahâlîsinin tahrîrlerinden ve ekâl ü hey’etlerinden müstebândr ve iskele

ise harîta-i mahsûsunda rü’yet olunaca üzere Karata burnundan ber-

ren bir saat mesâfede olarak skenderun körjezinde vâki’ olup mahallinin

tabi’i bir liman bulunmad ve sun’ î bir limanyaplmaa müste’id bulun-

duu cihetle denizin iddetli dalgalarnn gelecei cihetle metin ü rasîn

olarak bir sed inâ olunmu ve mahâll-i mezbûrun poyraz taraf kara

ile muhât ve gün dousu taraf körfez dâhili olduundan ol taraf dahi

açk braklarak inâ olunan sed yalnz lodos tarafiyle riyâh- garbiye

hâil olmak üzere inâ olunarak liman tehaddüs etmi ve riyâh- garbinin

istikaameti sedd-i mezbûra mâil tesâdüf ettiinden bi’t-tab’ îrâs- hasâr

edemeyip fakat lodos rüzgârnn istikaameti ise edde amûden tesâdüf

edip hiç bir mahâl dahi hâil olmyarak dorucum doruya enginden gel-

dii cihetle sedd-i mezbûr enginden gelen lodos dalgalarnn taht- iddet-i

te’irinde kalarak harâbiyete yüz tutup talar ka’r-i deryâya dökül-

mekle imdiki hâlde haritada gösterildii üzere ada hey’etinde üç be
parça olarak kalm ve muahharan hâsl olan gediklerden lodos dalga-

lan kum ve çamur atarak ve gelip giden tüccâr sefineleri hamûlesini al-

dkça safra..boaltarak liman dolmu ise de yine tüccâr sefineleri ilemek-

tedir ve bir de Karata keif haritasnda ve umûm haritada ne sûretle

bulunduu rü’yet olunaca veçhile dalyan yaplmak üzere denizden bir

kol su alnarak ovaya verilip fî-zamâninâ-hâzâ metrûk bulunmu ol-

man vâridât- vefîre mu’attal bulunmutur.
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ve her kan birinin îmâriyle skenderun ve Mersin iskelelerinin erefinin

kesb-i tedenni etmek ihtimâli olmasndan ibârettr. Elhâsl bunlardan

her kang birinin enlendirilmeleri lâzm geldikte yalnz Çukurova nm

hâslatna münhasr tutulmayp daha ilerisinin mülâhaza
.

olunmasiyle

intihâb olunaca bedîhî ve âikâr olduundan bu bâbda lâyh- hatr-

çâkerânemin serd ü beyânna ibtidâr eylerim öyle ki: Basra körfezinden

Birecik’e kadar Frat nehrinde vapur ileyebileceinden dahi Nzb ve

Ayintab civarlarndan Mara’a ve oradan dahi nehr-i Ceyhan’n kang

taraf intihâb olunur ise ol tarafndan dalk mahâllerde nehir, boyunca

giderek Çukurova’nn ortasndan bi’l-mürûr Cihan’m ol taraf iskelesine

yânîya Aya veyâ Karata iskelesine kadar bir kol demir-yol suhûletle

vücûde gelerek Hindistan iskeleleriyle Badad hakknda bir tarîk-

aksar olacandan ana göre intihâb olunmas münâsb ise bu husûsda

Aya dierine müreccah gibi görünür ve u hâlde Anadolu ortasndan ha-

len ve maslahaten Erzurum’un eedd-i ihtiyâç ile. muhtâc. bulunduu

osenin dahi Mara’dan veyâhud Adana’dan Haçin tarîkiyle îmâl^ ü

inâ olunmas ehemm-i mehâmdan olduu muhât-. lm- alem-ârây-

hidiv-i efhamîleri buyruldukta ol babda. Fî 25 receb sene 282

Binbai-i erkând harbiyye

Ahmed Muhtar

fi 5 zilka’de sene 298 ve fî 16 eylül sene 297

TEZKRE No. 301

Bakyye-i vakaayi’-i sene 1282

Sis ve Adana taraflarnda hayme-niin olduumuz esnâda

Frka-i islâhiyye’nin hisâblar rü’yet ve defterleri tanzim ve

Payas’dan vapura bindiimizde tedkîk ve hatm ile tasdik edilmi

ve bir hülâsa puslas yaplm idi. Masârif-i fevka l-âdemizin

mecmû’u dört bin dört yüz bu kadar kese akçeye bâli ^olup

Dervi Paa ile fakirin fevka’l-âdeden muhasses olan ma ala-

rmz ile Frka defterdar Arif Efendi’nin ve âir ma iyyet me mû-

rin ve ketebesinin ma’ââtve ba-bozuklarm rna’â ve ta’ymât

ve on be tabur piyâde ve iki alay suvâri asâ.kir-i nizâmiyyenin

nakliyât ve Hassa ve slâhiye klalariyle slâhiye ve Osmâ.-

1 Bu tezkire ile on ikinci defter balamaktadr.

•T
"
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on be ve on sekizer saatlik mahâllere kadar tahn- dâne için gittiklerinden

baka mezkûr deirmenlerde rast geldikleri izdihâm- nâs pek çok müki-
lât verdii müâhede olunmu. Hâlbuki mahallât- mezkûrenin vasatnda
nehr-i Ceyhan üzerinde Kzltahta nâm harâb karyede atik iki deirmen
oca olup biri nehr-i mezkûrun tam vasatnda üç göz köprü ile gidilir

ve cümlesi kârgîr olarak ma’mûl talar mevcûd alt göz bir deirmen
olup harâbe ise de ta’miri eshel ve altm-yetmi bin kuru ile ve lâ-ekall

senevi on be binden yirmi bine kadar vâridât verebilir ve bu ise Âl-i Ra-
mazan evkafndan olduu söylenir. Dieri dahi bundan bir mkdâr aa-
da ve nehrin kenânnda Msrl zamannda binâ olunmu yine alt

göz bir deirmen ise de talar olmayp üstü açk ve suyu getirilmemi
olduu hâlde metruk olup beyne’n-nâs ol vakitte iletilemedii mütevâ

-

tirdr ve suyu ise Ciharidan tefrîk olunarak hark ile gelecektir.

Çukurova'nn mine’l-kadîm balca iki iskelesi olduu âsâr- mev-
cudesinden anlalmagla biri Karata ve dieri Aya iskelelerinden

ibaret olup skenderun ve Mersin civârnda bulunan Karaduvar nâm
mahâller dahi iskele iseler de biri Antakya ve Haleb ve dieri Tarsus ve

Kayseri taraflarna âid gibi iken akdemki ikilerin emniyetsizliiyle harâ-
biyetinden ve gerekse husûs- âiresinden dolay terk olunmasiyle sken-
derun ve Karaduvar iskelelerinin erefi kesb-i terakki etmi ve manzûr-
âlîleri buyrulduu veçhile skenderun hâli üzere bâkî ise de dieri li-

manszlndan Kazanl ile tebdil olunup orasnn dahi liman olma-
dndan sonra oldukça tabî’î bir liman bulunup ssz bulunan Mersin nâm
mahâl umûm iskele ittihâz olunarak Aya Karata Kazanl Karaduvarl
nam mahaller mu attal kalmtr ve bu ise zikr olunduu üzere bir liman
ise de mevsim-i ifâda -vapurlarn yolcu ve eyâ almak üzere urayp hiç

bir ey alamyarak dönüp gittiklerinin ba'zan vuku’u söylenilmekte ise de

bununla berâber Çukurova’nn iini dahi bitirdikleri âikâr olup mahâll-i

mezkûr gün be-gün han ve maazalar gibi ebniye dahi yaplarak ma’

-

mûriyyet kesbetmektedir. Bunda olan mahzur Âdana’ya olan mesâfesinin
on dört saat olmasiyle vapur hamilelerinin meakkatle temliye ve tahliye

olunmasndan ve beyân olunduu üzere ba’z hafta te’hîr olunmasndan
ve yalnz Tarsus ve Kayseri taraflarna kurbiyeti cihetiyle Çukurova’nn
âir mahâllerine ba’îdce bulunmasndan ibârettir. Adana’dan Karata
iskelesi on bir ve Aya iskelesi on dört saatlik mesâfede bulunup ve umûm
Çukurova hakknda merkez ittihâz olunabilirler ve vapurlarn emniyetle

gelip gitmesiyle hamulesinin müsterîhan temliye ve tahliye olunaca
bedîhi ve âikârdr ve mahzuru bunlarn hâl-i hâzrasiyle sszlndan

'"‘ItTTI



TEZÂKÎR-Î CEVDET *97

bu kadar az müddette husûlünü Haleb ve Adana me’mûrlar

me’mûl etmedii gibi biz dali ümîd etmez idik. Bir kaç yd bu-

ralarda urarz zann ederdik. Ancak hey’etce ie kemâl-i sdk

u ihlâs [ile] hasr- nazar ettik. Cenâb- Hakk dahi tevfîk verdi.

Bak belâya ki Dersaâdet’e gelip de Dervi Paa ile birlikte ilk

def’a Fuad Paa ile görütüümüzde masârif-i fevka’l-âdemizin

hisâb- kat’ isini mübeyyin olan hülâsasn dest-i iftihâr ile takdim

ettik. Fuad Paa tahsîn edeceine inanmadn mü’ir sözler

söyledi. Te’mînât- kâfiye verdik. Sözü dolatrp baka vadilere

atf- licâm- kelâm eyledi. Mukaddema Frka-i islâhiyye ile

Dersaâdet’den çkarken bizlere pek çok eyler va’d olunmu

idi. Hiç olmaz ise gerek Dervi Paa’nm ve gerek fakirin hâmil

olduumuz ikinci rütbe osmânî nianlarmzn birinci rütbeye

tebdili mukarrer iken bundan dahi imâz- ayn olundu. Fakat

Sultan Abdülaziz Han hazretleri ikimizi dahi huzûr- hümâ-

yûnlarna celb ile taltif buyurdu ve birer kt’a murassa’ kutu

verdi.

Meer akdemce akd olunan bir istikrâzm esbâb- mûci-

besinden biri dahi Frka-i islâhiyye’nin masârif-i fevka’l-âclesi

add olunmu idüinden masarifin böyle az gösterilmesi vüke-

lânn meslek-i politikasna mugaayr imi ve her eye mu’teriz

olan Meclis-i hazâin reisi Rüdi Paa’hn dâmâd Hüseyin Bey

Frka-i islâhiyye’de erkân- harbiyye reisi olmak hasebiyle bu ker-

re bizimle birlikte Dersaâdet’e geldii gibi masârif-i fevka’l-â-

denin mkdârm kayn pederine söylemi. O dahi bunu sermâye-i

ta’rîz ederek : “Canm bu istikrâzlar niçin oluyor. Kozan frkas dün-

yây titretti. Ann da masârif-i fevka'l-âdesi be bin keseye varmam”

deyu söylenmee balam. Bu îtirâzât ise hep Fuad Paa’ya

dokunuyordu. Derhâl ben iin ledünniyâtn anladm. Masârif-i

fevka’l-âde bahislerinden keff-i lisân eyledim ise de Dervi Paa

urada burada Frka-i islâhiyye’nin kemâl-i inzibâtmdan ve

hüsn-i idâresinden lisân- mübâhât ile bahs ediyordu. Hâlbuki

dâire-i askeriyyede kendisini çekemiyenler çok idi.

Kozan tarafnda bulunduumuz esnâda bizim dahi ma-

kaam- meîhate getirilmekliimiz için söz olmu. Lâkin me’mûri-

yetimizin nezâket ve ehemmiyetinden bahsile vakitsiz stanbul’a

celbimiz münâsib olamyaca medâr- ma’zeret ittihâz edilmi.

Bizim meîhatimiz ise ba’z- vükelânn mutâlâ’asma elvermiyor
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niye’de inâ olunan kulelerin masârif-i inâât ve âir masârif-i
fevka 1-âde hep bu dört bin bu kadar kese miyâmnda olup yalnz
vapurlarn devr-i çarh masârifât hâriç idi ve bu meblân çou
müte’assir belki müte’azzr görünen bekaayâ ile kapatlm idi.

Hâlbuki kâffe-i ahâlînin matlûbât nakden ya havâleten tesviye

olunarak gerek Haleb ve gerek Adana eyâletlerince hiç bir ilii-

imiz kalmam idi ve ahâli tarafndan hizmet-i müftehire olarak
pek çok hayvan verilmi olduundan Dersaâdet’e avdette Frka-i
islâhiyye’de semer ve âir takmlar mükemmel olarak iki bin ka-
dar mükârî braklm idi. Bunlarn kymeti lâ-ekall üç-dört bin
keseye varr. Meclis-i mahsûs- vükelâda Frka-i islâhiyye’nin
bir senelik masârif-i fevka’l-âdesi krk-elli bin kese râddesinde
tahmin olunup ancak Meclis-i vâlâ reîsi Kâmil Paa: “Cevdet
Efendi pek hisabî bir zâttir. Bunu yirmi-yirmibe bin kese ile kapattrr”
demi iken böyle bir meblâg- cüz’î ile kapatlmas fevka’l-âde
ve me’mûlün hâricinde bir hizmet idi. Bu bâbda Dervi Paa’-
nn himmetine fevka’l-âde teekkür olunur ve bir de Krm or-
dularnn muhâsebeleri henüz tesviye edilememi ve Sûriye’nin
masârif-i fevka’l-âdesi be yüz bin kese râddelerinde görünüp
ancak hisâblarmn hâlâ arkas alnamam ve imdiye kadar
uraya buraya sevk olunmu olan ordu ve frkalarn hisâblar
kat’ olunamam iken Frka-i islâhiyye’nin böyle derhâl hisâb-
kat’î vermesi Devlet-i aliyye’ce vuku’ât- fevka’l-âdeden ma’dûd
idi ve âir frkalara nisbetle krk-ellibin kese masraf gösterilse

istiksâr olunamyacak imi. Hele yirmi-otuz bin kese kadar mas-
raf göstererek bundan Dervi Paa ile birlikte beer onar bin kese

alvermi ve ma’iyyet me’mûrlarma dahi birer mkdâr ey ser-

pitirmi ve hisablarn dahi bir vakitte tesviye kabûl etmiyecek
yolda kartrp arab saçna döndürmü olsaydk hem cümlemiz
zengin olacak ve hem de âferîn alacak imiiz. Bu yolda bizleri

takbih ve tahmîk edenler de oldu. Lâkin öyle irtikâb yollarma
sapm olsaydk acebâ yllarca uraarak icrâ olunabilecek islâ-

hât- fevka’l-âdeyi böyle alt ay içinde vücûde getirebilirmiydik.

ite buras cây-i bahs ü nazardr. “Ne beis var iyine olur biter idi”

diyen bulunur ise de bu misillû büyücek muvaffakiyetlerin ancak
tarîk- sdk u istikaamette teebbüsât- hâlisâne ile hâsl ola-gel-

dii mücerrebâttandr ve menâfi’-i ahsiyye efkârna düenlerin
muvaffak olamyacaklan müsellemâttandr. slâhât- Vâk’ann



199TEZÂKÎR- CEVDET

etlerde bulundum. Bam uâr- hümâyûn'da fedâ ederek nice muhata-

ralar aurdum. imdi bir sar fedâ etmem diyebilirmiyim” diyerek

kabûle mecbûr oldum. Hemen sar çkarp fes ile kaldm.

Fuad Paa dahi ereti bir kat elbise verdi. Giyip Mâbeyn-i hti-

mâyûn’a gittim. Zât-i evket-simât efendimiz ol gün sabahle-

yin kendisine giymek için hazrlanm olan elbisesini göndedi.

Giydim huzûr- hümâyûna girdim. Fevka’l-âde iltifat ve taltf-

hümâyûn ile teselli buldum. Ba’dehû levâzm- vezâretin tedâ-

riki için yüz elli bin kuru atiyye-i seniyye ihsan buyurdu ve

Mâbeyn-i hümâyûn terzisine bir kat üniforma ile bir kaç kat

elbise yaptrd. Bunun üzerine artk tedârik-i levâzmât ile^megul

oldum. Ta’yîn-i me’mûriyyet bahsine gelince Fuad ve Âlî Paa

ibtidâ bir me’mûriyet ta’yîn etmeyip ancak: “Size imdi bir mü-

nâsib me’mâriyet bulmalyz” deyu nazikâne feth-i bâb- müzâkere

ettiler. Hâlbuki taraya izammz mültezem olduunu evvelce

teferrüs etmi olduumdan stanbul’da i istemek pek kabalk

olacana mebnî: “Bâr- girân- vezâreti kabil ettikten sonra hasr-

matlab caiz olmaz. Taraya gidecek olduum hâlde dahi ber.denizce

Edirne ile Haleb ve Bursa ile Sâriye miitesâvîdir. Ta'yin-i mansb evli-

yây-i umârun re'yine manûttur” dedim hazzettiler. Frka-i islahiyye^

ile hayli islâhât yaptnz. Bunun te'sisi yine sizin himmetinize manûttur”

[dediler]. Haleb ve Adana eyâletleri birletirilerek bir vilâyet

tekil ile uhdemize tefvizini teklif eylediler.
“Münasibi budur. Ben

de efendilerimizin yerinde olsam böyle yapardm. slahatn te sîsini vaz -

lanna havale etmek muvâfk- hikmettir” dedim. Hemen Haleb ve

Adana eyâletleri ile Kozan ve Mara sancaklar birletirilerek

mukaddema Tuna ve Bosna ve Suriye’de tekil olunan vilâyet

usûlüne tevfikan burada dahi bir cesîm vilâyet tekil olunmak

üzere uhdemize tefviz buyruldu. Vak’a-nüvîslik me’mûriyeti dahi

uhde-i fâzlânelerine ihale buyrulmu idüinden artk vakaayi -i

Devlet-i aliyye’nin zabt u tahrîri müterettib-i zimmet-i ulyâlar

olup bendeniz otuz kt’a tezkire ile devrüteslîmd ma’lûmât

vazifesini ifâ eylemi odum. Fakat arz eylemi olduum ma’lû-

mâtn ikmâli lâzime-i hâlden olmala ikmâl-i vazife kabilin-

den olmak üzere pî-gâh- hakaayk iktinâh- fâzilanelerine dier

ba’z- tezâkir takdim etmek niyyetindeyim.

Fi 7 zilka'de sene 298 ve fî 18 eylül sene 297
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imi. Fuad Paa deryâ-dil ve hüsn-i ahlâk sâhibi bir zât- bî-mu-

’âdil idi. Fakirin hakknda olan hüsn-i teveccüh ve mahabbeti
dahi inkâr olunamaz. Lâkin bizim için rüfekasmdan ayrlamaz idi.

Politika âlemi bir baka âlemdir, insan karnda olsa fedâ eder.

Mukaddemât- merûhaya nazaran bizim bu kn Adana’da ya
Mara’da ikaametimiz îcâb- hâle muvâfk imi. Fakir dahi bu-

rasn hiç bilmez deil idim. Lâkin alt ay çadr altnda yatp
kalktk yorulduk. Evlâd u iyâli görmek ârzûsu dahi galebe etti,

ikimiz birdenk çkarmak için Dersaâdet’e geliverdik. Meer
zülf-i yâre dokunmuuz. Bizim vezâretimiz dâ’iyesi teceddüd etti.

Hâlbuki be-alt seneden beri bir kaç def’adr uhdemize rütbe-i

vezâret ile gâh Vidin ve gâh Bosna ve bir def’a dahi Aydm vâ-

lilikleri teklif olundu. Tebdîl-i tarîkten istinkâf eyledim ve bir

def’a stanbul pâyelilerinden iken vezâret ile vâlilik teklif olun-

dukta :

“Bu devlette fedâ edemiyecek iki rütbe vardr. Biri kazaskerlik

ve dieriferikliktir. Ben vâki
1

a henüz kazasker olmadm. Lâkin bir basamak

kald. Ne vakit olsa bi-hasebi’ t-tarîk kazasker olurum. Bunu vezârete

deiemem. frâ kazaskerlik arpalna kana!at eder geçinirim. Hiç kim-

seye yüz suyu dökmee mühtâc olmam. Amma vezâret alsam derhâl te-

rifat harc ve levâzm- vezâret tedâriki için bir hayli bore altna girmek

ve me’mûriyet ma’ândan bunu tesviye etmek lâzm gelir ve ba’de’l-in-

fisâl yine bir me’mûriyet yakalamak yâhud ma’zâliyet ma’â almak için

evliyây-i umûra bir çokyüz suyu dökmek lâzm gelip bu ise dûr-endîlik

usûlüne tevâfuk etmez” deyu makaam- ma’zerette söylemi idim ve

akdemce irvânî-zâde Mehmed Rüdi Efendi vezâret ile Sûriye

vâlisi nasb olunmu ise de o müderrislikten vezâret ald. Ben ise

müntehây-i tarîk olan kazaskerlie bir kademe kalm iken

bunu vezârete deimek mükil olduunu dahi ilâve-i kelâm

eylemi idim. Bu kerre Sultan Abdülâziz Han hazretleri teb-

dîl-i tarîkimiz hakknda iknâ’ olunmu ve ol veçhile îtizârmz

dahi söylenmi idüinden a’bân- muazzamn yirmi beinde

hâiz olduumuz kazaskerlik pâyesinin rütbe-i vezârete tebdilini

kat’iyyen emr ü fermân ve fakat arpalk bedeli olarak bâ-berât-

âlî ehriye on bin kuru ma’â- zatî ihsân buyurmu olmala-

riyle sabahleyin erkence Fuad Paa’nn konana da’vet olundum.

Vardmda Âlî Paa ve Mâbeyn-i hümâyûn ba-kâtibi Emin
Bey orada idiler. îrâde-i seniyyeyi tebli ettiklerinde gördüm
i iden geçmi îtizâra vakit yok :

“Kaç defa’dr fevka’l-âde me’mûri-
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Dervi Paa’nm hâl ü mevki’ i mekûk ve mübhem gibi görü-

nürken bu esnâda Cebel Lübnan’ca zuhûra gelen karklk bahâ-

ne ittihâz olunarak hilâl-i ramazân- erifte me’mûriyeti Dördün-

cü ordû-yi hümâyûn müirliinden Beinci ordû-yr humayun

müirliine tahvil ve icâleten mevsim-i itâda Sûriye ye îzâm

edildi. Frka-i islâhiyye taht- nezâretimizde bulunmak üzere

kumandanh Mirlivâ Kurt smail Paa’ya ihale buyruldu.

Haleb Beinci ordû-yi hümâyûn’un mevâk’[m]den olarak

orada Beinci ordunun bir frkas bulunurdu. Bu frkann bizimle

mu’âmelesi sair vilâyât vâlileriyle dâire-i vilâyetlerindeki ku-

mandanlar ile câri olan muamelelerine tatbîkan cereyân edecek

olup ammâ Mara ve Adana ve Kozan taraflarnda bulunan

Frka-i islâhiyye dorudan doruya ma’yyetmize verilmi

olduuna mebnî Haleb vilâyetinin tekîlât- mülkyyesine dair

olan nizâm-nâmelerin tanzimiyle megul olduumuz halde bir

taraftan dahi Frka-i islâhiyye’nin umûrunu tesviyeye çalyor

ldlk
"

Frka- islâhiyye’nin Akçada ve Dersim ye bi’l-cümle

Kürdistan’ dolaarak Anadolu kt’asm kamilen slah eylemek

mukarrer iken bu esnâda Eflâk ve Bodan’da karklk zuhur

ederek Tuna vilâyetinde bir ihtiyat ordusu tekiline karâr veri-

lip Frka-i islâhiyye’den dahi bir kaç taburun mkdâr- kâfi mü-

kârî hayvanlariyle berâber Dersaâdet’e lâdesi taraf- acizye

emr olundu ve Anadolu’nun umûm islâhât te’hîr olunup da

imdilik islâhât-i vâk’anm te’sîsiyle iktifâ olunmas hususuna

karâr verildi. u hâle göre Miralay îbrâhim Bey’in taht- ku-

mandasnda bulunan hassa taburlarnn iâdes tabî’ olup halbuki

böyle mücerreb ve cesûr bir zâtn bir müddetcik daha Frka-

islâhiyye’de bulunmas îcâb- hâlden görülmekle vâki olan

istid’ây-i âcizâneme mebnî anm ma’iyyetindeki taburlar âde

olunup da kendisinin muvakkaten Frka- islâhiyye’de alkonul-

masna müsâ’ade buyruldu ve bir de erkân- harbiyye zâbta-

nndan yâverlik ile Bosna’da bir buçuk sene ve Frka- islâhiyye de

alt ay refâkat- mahsûsamda bulunan Binba Hüseyin Hüsn

Efendi’nin bir müddet daha ma’iyyetimizde bulunmasn recâ

ettim. Buna dahi muvâfakat gösterildi. Kozan sanca kayma-

kaml muvakkaten Mirlivâ Hüsni Paa’ya havâle olunmu

idi. Vilâyet üülünce hep sancaklar mutasarrflk ve kazalar

a

i
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TEZKRE No. 31

Tiyek’li Mehmed Bey’e ehriye iki bin kuru ma’â- zât
tahsis ile Antakya’da ikaametine ruhsat verilmi idi. Bizim s-
tanbul’a avdetimizde meydan hâli zann ederek Antakya’dan

firar ile Tiyek’e gelip ve bana bir hayli serseri toplayp Hassa

klasndaki taburu muhasara ve tazyîka ve Gâvur-dallar
isyâna tevîka cesâret etmekle Haleb’den ve âir taraflarndan

imdâd olunup kendisi dahi icrây-i mâ-fi’z-zamîre muvaffak

olamyacam cezm ederek teslime mecbûr olmu ve Haleb’e

götürülüp klada tevkif edilmi olduu telgraf ile ihbâr olun-

dukta Rumeli cânibine arlmak üzere stanbul’a gönderilmesi

mahâlline i’âr olunmu idi. Geldi bizimle görütü. Dervi Paa
ile birlikte kendisini tevbîh eyledik. Ne çâre artk kendisinden

emniyetimiz münselib olmala Ni’e gönderilmek üzere Tuna
vilâyetine gönderildi. Hilâl-i ramazanda Ruscuk’a götürülür

iken zabtiyenin hayvanna suvâr olarak firar eylemi olmas

üzerine derhâl Tuna vâlisi Midhat Paa her tarafa telgraflar

çekerek ve zabtiyeler göndererek tutturmu olduunu telgraf

ile ihbâr ettikte müebbeden Ni’de kal’a-bend olmasna karâr

verildi ve Midhat Paa’ya bildirildi.

Vilâyet usûlü ibtidâ Tuna vilâyetinde tecrübe edilmi ol-

duundan Bosna ve Sûriye vilâyetleri nizâm-nâmeleri Tuna
vilâyetine tatbîkan tertîb olunduu gibi Haleb vilâyeti teki-

lâtnn dahi bunlara tevfîk tabî’î idi. Fakat bu vilâyetler nizâm-

nâmesinde mecâlis-i idâre âzâlariyle mecâlis-i de’âvî âzâlarnn

nsf müslim ve nsf- dieri gayr- müslim olmak musarrah

olup bu kaaide ise Haleb vilâyetinde muttarid olarak cereyân

edemeyeceinden Haleb vilâyetinde nüfûsun mkdârma itibâr

olunarak gâyr-i müslim âzâ ve mümeyyizlerin nsfa kadar ol-

malar ta’bîriyle Haleb vilâyeti nizâm-nâmesi tashih ü ta’dîl

ettirildi. Dier vilâyet vâlilerinin fermanlarna tatbîkan bize

dahi bir kt’a fermân- âlî isdâr buyruldu ve cinâyât- mütehak-

kka ve sâbite erbâbnm lâyk olduu mücâzât- kanûniyyeyi

emsâline irâe-i ibret-i serî’a için ba’de’l-hükm dorudan do-
ruya icrâ ile berâber evrâk irsaliyle keyfiyetlerini ifâ etmek

me’zûniyyet-i fevka’l-âdesini hâvi dier bir kt’a fermân- âlî

dahi verildi.
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srada üç yüz bu kadar mükârî dahi gönderilmitir. Geçen sene

Dersaâdet’e giderken Frka-i islâhiyye’de iki bin kadar nakliye

hayvan brakm idik. Kn bunlara lâyikyle baklamadm-

dan çou telef olmu ancak yecLi-sekiz yüz kadar kalm. te
bunlardan üç yüz bu kadar seçilip gönderilmitir.

Bin iki yüz seksen üç senesi hilâlinde biz tekîlât- vilâyet

ile megul iken Kozan- garb’de bir büyücek ihtilâl zuhûr etti.

Frka-i islâhiyye kumandan Kurt smail Paa mevcûd- ma’iy-

yeti olan asker ile ol tarafa seirtti. Çünki Kozan beyliklerinin

ilgaasmdan ahâlî honûd iseler de Kozan-ogullarmn bir kaç

yüz etbâ’ olup bunlar hükümet sâyesinde te’ayyii ede-gelmi

olduklar hâlde bu hükûmet-i mütegallibe ref’ olundukta bun-

larn bir mkdâr zabtiye oldularsa da bir mkdâr açkta kal-

mala bir fitne ihdâsma sa’y edecekleri vârid-i hâtr olu/ordu.

Lâkin bu esnâda ana cesâret edemezler zann olunuyordu ve

bir de Çukurova aâirinin bir takm Kozan üzerinden geçerek

ve bir takm Gâvur-da’n aarak yazn Uzunyayla’ya giderler

ve kn Çukurova’da klarlar idi. imdi ise bu iki yol dahi

kapanm ve Uzunyayla’da çerkes muhacirleri iskânna ba-

lanm idüinden bu aâirin bir takm Aziziye sancanda

tavattuna mecbûr olup bâkîsi dahi Çukurova’da iskân olunmak-

ta idiler. Göçebelie me’lûf olan aâire göre iskân ise pek güç gel-

diinden bu aâir dahi islâhât- vak’adan memnun deil idiler.

Yusuf Aa’nn firârnda Kozan- arkî ahâlîsi ehâne kurun-

larnn tadn tatm iseler de Kozan- garbî halk bunu tecrübe

etmemi olduklarndan ber-vech-i bâlâ etbâ’ gürûhu ahâlîyi

isyana tevîk ettikleri gibi derhâl kabâil ve aâirden bir hayli

ekya içtimâ’ ile Belenköy’deki taburu muhasara etmiler. Lâ-

kin Kozan sanca zabtiye binbas Gençolan-olu Ahmed Bey

Kars- Zülkadriye ve Kozan- arkî ahâlîsinden be-alt yüz

tüfenk-endâz cem’ ile ekyâ üzerine vard gibi zabtiye yüzba-

s ve Karacalar aireti kethüdâs olan Vezir Aa dahi kendi

airetinden be yüz kadar tüfenk-endâz ile Belenköy tarafna

seirtmi öte tarafta Kisenit karyesinde mutavattn olan me-

âhîr-i ulemây-i Kozan’dan Hac Ömer Efendi dahi ekyann

terbiyesi için cvârndaki farsahlar asakir-i ahaneye iane et-

mek üzere tevîk eylemi olduuna mebnî Belenköy’ü muha-

sara etmi olan ekyâ her tarafta hasr u tazyik olunmaa
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kaymakamlk ve nâhiyeler müdîrlik olmak lâzm geleceinden
Kozan mutasarrflna bâcenâhmz Sâlim Efendi bâ-rütbe-i
mîr-i mîrânî nasb u ta’yîn edildi.

Mevsim-i bahâr tekarrüb edip biz dahi yol hazrlm ikmâl
eylemi olduumuzdan bir beylik firkateyn vapur verildi. Bin iki

yüz seksen iki senesi evvâlinin on altsnda defterdâr ve mektûbcu
ve politika me’mûru ve alaybeyi gibi ma’iyyet me’mûrlaryle
birlikte vapur- hümâyûn’a bindik. Fuad Paa vapura gelerek
teyi zmnnda bizi taltif edip gitti. Biz de lenger-endâz- azi-

met ve hareket olduk. Esnây-i râhda frtnaya tutulduk. Sisam
limanna girip kurtulduk. Bir iki gün sonra frtna sâkin oldu.
Biz de kalkp Kozan’a gidecek me’mûrlar Mersin iskelesinde

brakarak kendimiz sâlimen skenderun’a vardk. Haleb frka-i
askeriyyesi kumandanlndan bir bölük suvârî nizamiye gön-
derilmekle bizi alp Haleb’e götürdü. Haleb’e varp tekilâta
baladk. Tekilatn hülasas dier tezkire ile beyân olunur.

Fî 7 2$kt£-âe sene 298 fî eylül sene 28
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TEZKRE No. 32

Otuz birinci tezkirede beyân olunduu üzere bin iki yüz
seksen iki senesi evâhirinde Haleb’e bi’l-vusûl tekîl-i vilâyete
baland. Haleb vilâyeti yedi sancaa taksim olundu ki Haleb
Payas Adana Kozan Mara Urfa ile Zor sancaklardr. Lâkin
Zor sanca tekilâttan hâriç tutulup tekîl-i vilâyet üülünce
sancak kaymakamlarna mutasarrf denilmek lâzm geldii
hâlde Zor sanca kaymakaml ünvâm ibkaa olundu ve dier
alt sancakta icrây-i tekilâta baland. Fakat tekilâtn itmâ-
mma kadar mesâlih-i vilâyete merci’ olmak üzere bir büyük
meclis-i muvakkat tekil klnd öyle ki: Meclis-i kebîr-i eyâlet
âzâs ibkaa olunarak Adana ve Kozan ve Mara ve Urfa san-
caklar erâfmdan birer zât celb ve kendilerine Haleb’de bulun-
duklar müddetçe almak üzere biner kuru ma’â tahsis ile

meclis-i mezkûra me’mûr edildiler.

Tuna yalsnda bir ihtiyât ordusu tekil olunmakta olduu
cihetle Dcrsaâdet’cle iken verilen emir üzerine bu kerre Hassa
ordû-yi hümâyûnu piyâde taburlar Dersaâdet’e gönderildii
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bu ikdâmât- fevka’l-âdesi Bosna’da ibraz eylemi olduu hi-

demât- mebrûresine ilâve-i faika olduundan kendisine azîm

teekkür edilmitir. Fakat böyle müceddeden bir cesîm kazâ

tekiliyle ana merkez olmak üzere müceddeden bir güzel kasaba

inâsna baland gibi ewel-i emirde bir güzel hükümet ko-

na ve âir ebniye-i mîriyye yaplp da ahâlîye hüsn-i misâl

gösterilmek lâzm iken ahâlî tarafndan alt yüz bu kadar hâne

ve pek çok dükkânlar inâ olunmu ve bir tarftan dahi inâ olun-

makta bulunmu olduu hâlde hükümet hâlâ çadr altnda idi.

öyle ki bir kaç büyücek kara çadr tedârik olunarak biri

hükümet dâiresi ittihâz olunmu ve ikisinde meclis-i idâre

ve meclis-i de’âvî akd olunmakta bulunmu idi. Zabtiyeler

açkta ve mahbûslar dier ba’z çadrlarda bal idi. Çünki

ol esnâda Fuad Paa azl ile yerine Rüdi Paa sadrâzam ve

Kbrs’l Mehmed Paa Meclis-i vâlâ reisi olup vilâyet tekilât-

nn aleyhinde bulunduklarndan tekil olunmu olan vilâyetle-

rin ilgaasiyle eski eyâlet usûlüne iâdeleri emel ve efkârnda idiler

ve bu dahi mücerred ol vakit fevka’lâde mültezem olan taklîl-i

masarif kaziyyesine müstenid olduundan nerede ebniye-i

mîriyye var ise ta’tîli ve bu sene yeniden inââte balanmamas

için Bâbâlî’den evâmir-i kat’iyye gelmi idi. Kozan sanca

ise henüz ele geçmi bir kt’a-i mühimme olduu cihetle bu

bâbda müstesna tutulmak umûr- zarûriyyeden iken burasn

anlatmak kaabil olamuyordu. Her ne hâl ise Kars- Zülkad-

riye’den kalkp Sis’e gelirken üç saât kadar hep pamuk tar-

lalar içinden geldik. Sa tarafmzda Kozan dalarna ve solu-

muzda Cihan nehrine dek gözümüzün gördüü kadar yerler hep

mezra’ olup hava dahi misk gibi kokuyordu. Bir aralk burnumuza

bir fenâ koku geldi. “Acebâ bir tarafta bir iaemi var

”

deyu Hüseyin

Bey’den sordum.
“Hayr bir ey yok. Fakat mezrû’ât iinden çkp

henüz zirâ’at olunmam yerlere geldik. Bu fenâ koku andan geliyor.

Biz geçen sene Çukurova’da gezdiimiz vakit hep bu fenâ kokular

içinden geçmiiz. Lâkin her taraf bir hâlde bulunduundan an duyma-

mz- imdi bir taraf zirâ’at ile islâh olunduundan harâb ve hâlî yer-

lerin fenâ kokular böyle his olunuyor, ite Çukurova havasnn fenâ-

hna sebeb dahi ancak harâbiyeti olduu eer imâr olunsa havas dahi

böyle kesb-i nezâfet edecei bu hâlden anlalyor” dedi.
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baland esnâda smail Paa dahi asâkir-i âhâne ile yetierek
ihtilâli bastrm ve ekyâdan bir kaç yüzünü tutup istintaak
altma almtr.

Ol esnâda biz dahi devr-i vilâyet etmek üzere Haleb’den
çkp Mara’a vürûd ile Mara sancann eski hisâblarm rü’yet
ettirip bir taraftan dahi tekîlât- cedîdenin icrâsna gayret
ettiimiz srada Gâvur-da tarafnda inzibât- idâreye halel
gelmee balam olduunu görüp derhâl slâhiye kazâsna ve
Ulal dalarna kadar me’mûrlar irsâl ile âsâyiin takririne
miisâra’at olundu. Bu fenâlklarm hudûsu ise Mara mutasar-
rf Tevfik Paa nn sû’-i idâresinden ne’et eyledii anlalmala
Bâbâlî ye arz olunarak azliyle yerine Hersek mutasarrflndan
münfasl Nâid Paa Mara mutasarrflna ta’yîn ettirilmitir.
Mara sancann tekîlât- cedîdeye âid olan icrâât- esâsiyyesi
yoluna konulup âir mesâlih-i mühimme dahi rü’yet olunduktan
sonra Andrn kazâs tarîkiyle Kars- Zülkadriye dalar a-
larak miiceddeden inâ ve ihyâ olunan Kars- Zülkadriye ka-
sabasna gelirken erkân- harbiyye binbalarndan olup Kars’-
n îmân için bu tarafta brakm olduumuz Hüseyin Hüsni
Bey bizi istikbâl ile kasabaya getirdi. Geçen sene buraya Pazar-
yeri dendir bir hal sahradan ibaret iken bu kerre müceddeden
alt yüz bu kadar hâne ve bir hayli dükkânlar yaplp bir yeni
kasaba peydâ olmu ve hâneler yaplrken temel atmak için
arsalar kazldkça eski Kars- Zülkadriye kasabasnn âsâr
görülmü. öyle ki bir arn kadar halr olunduu gibi reng-âmîz
çakl talarndan masnû’ baçe tarhlar zuhûr etmi ve pek
çok ebniye talar bulunarak anlar ile güzel ebniye-i cedide ya-
plm. Bir taraftan dahi müceddeden hâne ve dükkânlar inâ
olunmakta idi. Hemite kalesi civarnda iskân olunan Bozdoan
aireti dahi temel atmak için yerleri hafr ederlerken pek çok
ebniye-i kadime talar bulunmagla hep yonma tadan hâne-
ler inâ ile güzel köyler yapm olduklar ma’a’l-memnûniyye
istimâ’ olundu. Geçen sene buralarda ebniye deil bir kulübe
ve samanlk bile yok iken Pazar-yeri’nde böyle bir güzel kasaba
peydâ olduktan baka Çukurova’nn her tarafnda müceddeden
köyle tekil edilmi ve Kurt smail Paa’nn zoriyle aâirin
çadrlar bozulup parçalar yine hânelerine döeme yaplm
olduu nazar- hayret ve te’accüb ile görülmü ve Hüseyin Bey’in
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orann tekilât dahi icra edildikten sonra meclis-i idâre-i

vilâyet ve divân- temyiz dahi tekil ile vilâyetin tekilât ikmâl

edilmitir. Sene-i âtiyede Urfa’ya gittiimde tekilâtça ba’z-

hatî’ât vuku’ bulmu idüi görülerek ta’dîl ü islâh olunmutur.

Elhâsl Kozan mutasarrfndan bakas kendiliklerinden olarak

tekîlât- cedîdeyi yoluyla icrâ edememilerdir. Hâlbuki muta-

sarrflarmzn ekseri i eri zâtler idi. Bu misillû te ssât ve te-

kîlât- cedide kâd üzerinde pek kolay görünür. Güçlüü ancak

icrâât ve fi’liyyâtmda bilinir. Kald ki mesâlih-i câriyenin hüsn-i

idâresiyle berâber bir taraftan dahi usûl-i kadmeyi ref ile yerine

usûl-i cedide vaz’etmek epeyce mükil bir i olduu îtirâf olun-

maldr. Her ne hâl ise vilâyetin tekilât icrâ olunmu ise de

dâire-i islâhâtta yaplmas derece-i vücûbda olan bir çok eylere

stanbul’ca ifrât derecesinde iltizâm olunan usûl-i tasarrufiyye

mâni’ olmutur. îzâh- mes’ele için ol vakit Mâliye nâzr bu-

lunan irvânî-zâde Rüdi Paa’ya Adana’dan yazm olduum

bir mektûbun sûreti zîrde tahrir olunur :

Mâliye nezâretine yazlan tahrîrâtn sûretidir

Geçen sene Frka-i islâhiyys ile Çukurova’da gezilen mahallerde ceylân

sürülerinden baka mûcib-i inirâh- hatr olacak ve bu da say-i beerdir

diyecek bir eser görülmemi olduu hâlde icrâât- islahiyye semeresi ola-

rak bu sene-i mübârekede taraf taraf mücedded karyeler ve cihet cihet

pamuk tarlalar ve saman ve ot ynlar nazar- memnûniyyet ile gö-

rülmütür. Der-dest-i takdim olan ââr defterinde dahi semeresi manzûr-

sâmî-i nezâret-penâhîleri buyrulur. Mara'dan Kozan’a gelirken An-

drn ve Kars dalar alarak Frka-i islâhiyye arkadalarndan ba z-

zâbitân- askeriyye ile birlikte Zjilhadriye devletinin pây- taht olup

geçen sene eser-i ümrândan hâli bir harâbe olan Kars- Zjilkadriye ehri

mevki’ine inildikte müceddeden binâ olunmu altyüz yetmi bu kadar hâne

görüp J>l diyerek Cenâb- Hakk’a hamd ü senâ ve

Zât-i hazret-i pâdiâhî’ye du’â eyledik. Burada pit-perestlk zamânmdan

kalma bir kilise olup vakt-i islâmda câmi’ e tahvil olunmu ve Kars ka-

sabasnn inhidâm ü indirâs ile o dahi haraba mürif olduu hâlde bu

kene ta’mîr ile yine câmi’ ittihâz klnm ve eerçi ââr zahiresi koyacak

mahâl olmadndan buraya vaz’olunmala imdiki hâlde namaz^ kl-

namyor ise de zehâir-i mezkûre sarf üfüruht olunmak üzere olduundan

karibü’l-ahdde tahliye vü temliyesi me'mûl bulunmutur. Cây-i te’accüb

t
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Ba’dehû Kozan mutasarrflnn merkezi olan Sis kasa-

basna geldik. smail Paa ile görütük. Belenköy vâk’asnda
der-dest olan bir kaç yüz müttehimlerin istintak henüz hitâm

.
bulmala mahkûm olan yüz bu kadar mücrimin Adana’ya
gönderildi. Zîrâ Sis’de henüz hapishâne inâ olunmam idi.

Bu kerre ber-vech-i bâlâ Kozan- garbî’de ihtilâl çkaranlar

Kozan-oullarnn zamannda ahâlî srtndan geçinmee me’lûf

olanlar olup bunlarn bir çou vâki’ olan muhârebelerde telef

olmu ve bâkîsi dahi tutulmu idüie mebnî Kozai islâhât

bu veçhile te’essüs eylemi ve asayi yerlemitir. Kozan muta-
sarrf Sâlim Paa mukdim ve gayûr bir zât olmala Kozan
sancanda tekilât- cedîdeyi icrâ etmi idi ve Kozan’llar eski

eyâlet usûlünü görmemi olduklar cihetle burada usûl-i cedide

kolaylkla vücûde gelmi idi. Binâen-aleyh Kozan’da tekilât

ile uramaa mühtaç olmayp hemen Adana’ya geldik. Kozan
slâhat üzerine Adana’dan Kozan’a gitmek ârzûsunda pek çok

tüccâr var ise de Adana’dan Sis’e kadar on sekiz saatlik mesâfe

olduundan ara yerde hiç olmaz ise gece beytûtet olunacak bir

han yaplmak lâzm gelip buralarda iskân olunan halk ise bu
türlü eyleri bilmez aâir olmala cânib-i mîrîden bir han ya-

plp da îcâr olunmak ve ba’dehû satlmak sûretine karâr ve-

rilmi ise de ber-vech-i bâlâ stanbul’ca ittihâz olunan usûl-i

tasarrufiyye buna mâni’ olmutur. Kald ki Adana’nn hükümet
kona mürif-i harâb olup hapishânesi dahi mâil-i inhidâm
olduu mahbûslar feryâd etmekte bulunduklar hâlde Kozan
müttehimleri dahi buraya gönderilmi idi. Böyle iki cesîm
sancan bir hapishânesi olmamak hükümete elverir bir keyfi-

yet deil idi. Ne çâre ki Rüdi Paa’nm iltizâm eylemi ol-

duu usûl-i tasarrufiyye bir ey yapmaa müsâ’id olmamas
mûcib-i ye’s ü fütûr olmutur. Ne hâl ise Adana sancanda
tekîlât- cedîdeyi ba’de’l-icrâ Payas’a varp orada dahi te-

kilât ilerini yoluna koyduktan sonra Osmâniye ve slâhiye ve
Izziye tarîkiyle Haleb’e avdet eyledik.

Avdetimize kadar Haleb sancann tekilât icrâ olunmak
için tenbîhât- lâzime icrâ ve muahharan bi’d-defe’ât i’âr olun-

mu iken henüz tekilâta balanmam olduu ma’a’t-te’essüf

görüldü ve hemen merkez sancann tekilât icrâ edildi. Urfa
sancana gitmee vakit olmayp ta’lîmât- mahsûsa irsâliyle
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iktifâ edip encâm- kâra intizâr etmekte ve: “Bizi ev yapmak için

icbâr ediyorlar. Temelli bir i olsa ihtida devlet kendine bir ev yapard

demekte olduklar kirâren iitildi ve Kars'n tamam ebnye ina edecek

mevsimi olduundan hemen inââta mübâeret için memûrîn tarafm-

7n dahi ifâde vüihtâr edildi ise de ne çâre ki bu msllu mevak de

hasbe'l-hâl umûr- zarûriyyeden görünen inâât hususu der-dest- mula-

bere olup henüz cevâb- sâmîsi alnamadndan gah hararet- te essüf

Zülüf ile te'abbüs ve gâK germî-i hacâletiH âtein pda^n

telebbüs ederek Kars'dan çklp geçen sene göz gordugu kadar her turlu

Z-i a'mâl-i beerden hâlî ve bu sene envâi- mezrâ'atlemutehall

olan Çukurova'da dîde-i hayret-dîdeye tûde tâde berfpûîdeg S°™nen

pamuk tarlalar içinden geçerek merkez- hva o an Sis e varldr OraM

dahi Hey' et-i slâhiye'nin emriyle balanm olan hukûme g y

yerde biraklm ve Kaymakam Paa Sis'illerden birim ™süsa

J
iki odadan ibâret olan hânesini hükümet kona ittihaz eylemi. Mahbus

koyacakyeryok. Zabtiyeler meydanda kalm olduu ma'a t-teessuf goruldu

ve hemen vak'a-i ma'lûrnede müttehim olan ehâsn istintaklar ikmal ve

umûr-i hisâbiyye istikmâl ile müttehimîn-i merkuume Adanaya sbal

olunduktan sonra bunca kedd ü meakkat le vücûde

kaymakamln vîrân câmi' kapsna çocuk brakr gibi terk ile Sis den

hareket olunup bu yüzde dahi müceddcden
y^^Zzra'dZve

mahsûlü alnm ve alnmakta bulunmu olan cedid^a^
ma'mûreler görülerek \>e mânend-i ümm- arûs lehce- abûs ile sahte

ihâc ü inbisât gösterilerek hem alar hem güler teranesiyle Adanay

gelindi ve ol gün müttehmîn-i merkuumîn dahi Adanaya isal olunu.

ki em-i
k,me, tete»

müsrif olup zabtiye koular rükû'a varm payendelerle duruyor Mü-

teferrikâtndan bir dâire henüz yklm. Hapishane kav gibi olup tekme

Ue ne tarafna dokunulsa yklacak, Mahbûsîni kaçrmamak M “

nehâr zabtiyeler etrâfnda nöbet bekliyor. ££
rencber yevmiye otuz kuru alr. Evkaat- sârede dahi azdan az on be

kuru Uzanr iken mâhiye yetmi kuru debiyle
^ZZbutfmriât

ne hayr görülür demee vakit kalmayp Kaymakam Paa ibu tamirat

maddesinden dolay kef-i tûmâr- itikâ ve bu k
ziyâdece yamurlar yaarsa hapishâne ile zabtiye koular butun butun

yklacak ve ol hâlde mîrîye, külli masraf açlacak mukaddimeleriyle

Zîd-i müdde'â etmesiyle hâlâ Haleb'de vilâyet kona olmayp care

ile oturulmakta olduu sened ittihâz olunarak sanki skat eyledim.

TctSkir-i Cmdet, 14
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burasdr ki kasabann zemini bir iki kar kazld gibi yer altnda

çakl tandan ma’mûl güzel ve musanna ’ döemeler zuhûr ediyor. Lâkin

yeryüzünde mezkûr cami’ -i erifden bak aâsâr- atîka görünmüyor. Buraya

dört saat mesâfede vâki’ Hemite kalesi civarnda Bozdoan- bâlâ ai-

retinin bir takm iskân olunup burada dahi ba’z mahâller fiafr olundukta

kesme veyonma bir çok talar çkmakla anlarla güzelce hâneleryapmlar.
âir kurâ ve kasaba ahâlîsinin yaptklar hânelerin ekseri hu tedbîr

olunur sazdan ve kamtan ma’mûl eylerdir ve eerçi Kars ahâlîsinden

ba’zlar ta ve kireç ve kereste ile hâne demee deer evler yapmlar ise-

de pek azdr. âirlerinin daki bu hular terk ile öyle güzelce hâne yapma-
lar hakknda tevîkaat- lâzimeye ibtidâr olunacak idiyse de henüz hü-

kümet kendisine bir yer yapamadndan müdir ve hâkimin hular dahi

olmayp birer çadrda akd-i meclis ettikleri görülünce leb-i tevîka mühr-i

sükût vurulmak lâzm gelmitir. Hâlbuki Kars kazâsnn müceddeden inâ
olunan kasaba ve karyeleri ahâlisi geçen sene dalardaki hâneleriyklpya-
klp daaa indirilerek ve göçebe takmndançadrlaryrtlp atlp mahâl
be-mahâl yerletirilerek bir sene zarfnda hem hâneyaptrlm ve hem de

Zrâ’ate balattrlm olan kürd airetleri olup bu sene epeyce pamukyeti-
tirmi olduklarndan bunlar satp da akçe lezzetini alrlar ve in-â-Allahü

te*âlâ bir sene dahi bu hâl üzere geçip de emr-i temeddüne alrlar ise

artk ilerisine emniyet olunabilir ve devlet müceddeden bir ma’mûr kfa
kazanm olur. Ammâ imdiki hâlde -henüz emr-i temeddün nedir daha

bilmeyip mücerred geçen sene Frka-i slâhiye'nin tehdîdâtiyle alnan

hz üzerine gidilip arkalan holanmadndan bu hâlde devâm ediyorlar

ise de terk-i âdetpek güç bir keyfiyet olduundan kimisi çadrlaraçkmak ve

kimisi dalara dalmak üzere cüz’i bahâne arayp hattâ ba’zlannn
Çukurova’da ektikleri pamuklan güzel nev ü nemâ bularak kemâle

gelmi olduu hâlde bunu satp da para kazanmaa almam oldukla-

rndan Çukurova’da bunlar hâli üzere terk ile yaylaya gidip henüz avdet

etmemi olantar ihzâr ile mahsûllerinin kaldrlmas için mahsûs me’-

mûrlar ta’yîn olunmutur.

Hâl bu merkezde iken bir hükümet kona yaplmayp devlet me’-

mûrlarnn menzil-i temeddüne da’vet vâdîsinde türkmenlere braktrm
olduu çadrlarda mihmân olmalarna içlerinden ba’z- sebük-magzân

buralarda hükümetin te’essüsü matlûb olmamak ma’nâsn verip henüz

Zhiilerinde bâki olan bedâvet ârzûsuna bununla takviyet vermekte ve

bu cihetle hâne yapanlarn dahi çou ber-vech-i merûh temelli hâne in-

âsna çendân heves etmeyip sazdan ve kamtan hular inasiyle
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yapmayp da bunun için sarf lâzm gelen mebâlii baka yere sarf etmek

tohumluk zahireyi satp da akçesini yemek gibi bir keyfiyettir. Kozan’in

bu vâridât sene-i âtiyede terakki bulmak ve rüsûmât ve âire dahi

istihsâl klnmak emr-i tabî’îdir. Lâkin böyle tohumluk zahireyi yemek

raddesine kadar tasarruf kaaidesi burada dahi icrâ olunursa nasl olur

bilmem. Geçende Kozan’da zuhûra gelen ahvâl-i ihtlâliyye üzerine. her

taraftan nizamiye ve muvazzafa sevk olundu. Hattâ Beyrut’tan dahi bir

tabur celb ü irsâl klnd. Masarif-i fevka’l-âdesinin ekseri me’mûrlar

tarafndan teberrâ’ edildi. Bâkîsine dahi ekyânn ele geçip de orduca

satlan ba’z- hayvânât ve eyây-i saire bahâs gibi karlklar bulunarak

nefîr-i âm masraf ve âir masârif-i fevka’l-âde ile bir taburun mükâr

i

ücûrât dahi kapatlp yalnz üç taburun masârif-i nakliyyes açkta

kalmtr. Bu misillâ harekât- askeriyyede ise ne kadar masârif göste-.

rile geldii ma’lûm olan halattandr. Tasarrufiçinde hâlimiz sihte dâres

raddesine varmtr. Bundan ilerisi yoktur. Kozan ahalisini Kozan-oul-

lanmn elinden kurtarp devlet eline aldk. çlerinde pek çok ulemâ ve

sulehâ var. Birinci sene aldmz vâridât- cedide ki henüz hazîneye

kayd dümemitir. Bunun bir cüz’ isini fedâ ederek ba’z- mevâki’de beer

onar bin kuru ile mescid ve mekteb gibi eyleryaplmak ve devlet hükmünde

bulunmann meziyyetini göstermek kaaide-i adi ü insaf iktizâsndan,

bulunduu cihetle Haçin kasabas câmi’ini on bin kuru• sarfiyle ta’mirini

arz u inha etmi idim. Cevâben aldm emir-nâme-i sâmîde bunun tevik

ile ba’z- ashâb- hayra yaptrlmas münderictir. Haçin ise Kozan’

m

en büyük kasabas olduu hâlde ekser-i ahalisi ve ale l-husûs ehl-i serveti

emenidir. çinde cüz’ i mkdâr ehl-i slâm vardr. Anlar da dalm
olsa buras Zo>tun

’

dan beter olur. imdiye kadar Kozan-oullannn

basks altnda imiler. imdi bizim elimize geçti. Buradaki câmi’ ta’-

mîrve sevâd- slâmî teksire çalmak farzdr. Orada câmi
’
yapacak

ehl-i hayr me’mûrlardan ibârettir. Anlarn da hali ma lumdûr. Ma a-

mâfih geçen seneden beri Mirlivâ smail Paa ve Haçin müdîri Hüseyin

Efendi ve âiri bu misilli hayrât için hayli akçeler sarf ettiler. Bu câmi’in

ta’mirinden sonra etrafnda medrese gibi çend bâb oda inas musammem

olup an dahi Müdîr-i mûmâ-ileyh kesesinden yapacak idi. Lâkin böyle

mühim bir mevki’de devlet burann vâridât- cedîdesinden pek cüz-î bir

mkdârn fedâ etmedii hâlde kime ne diyelim ve me’mirîni nasl tevik,

edelim. Siyâk- merih üzere makaam- resmîye arz- mâcerâ de’b-

edebin hilâf ve sükit dahi kaaide-i hamiyyete münâfî olduundan çâ-

resiz hasb-i hâlyolunda efendimizi tasdi’ ve arz u ifadesini üzerimefarz

n
- V

s
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Lâkin hakka'l-insâf bunda kendimi hakl göremedim. frâ Haleb’in

hapishânesi ve zabtiye dâireleri muntazam deil ise de müstahkem olup

konak zyk ise de devletin böyle muzâyakal vaktinde her naslsa kulla-

nlr ve bir müddet daha bu hâl üzere gidilir. Lâkin kn, ortasnda

Adana’nn zabtiye koular ile hapishânesi yklrsa ne yaplr. Ma’a-
mâfih Adana cesîm bir kasaba olup böyle zarûret ilcâsmda han ve hâ-

neler stikrâ edilmek kaabildir. Kozan’da kirâ ile tutulacak han ve hâne

yok ki hapishâne ve zabtiye kouu ittihâz olunsun. Fakat orada dahi

her ne hâl ise hükümet kona olmak üzere hiç olmazsa iki odal bir hâne

bulunmu. Ta Kars miidîrlii ne yapsn. Müdîr ve hâkim çadr altnda

yatp kalkacaklar ve çadr içinde meclis kuracaklar. Balca vazîfe-i

me’muriyyetleri ise halk temeddüne da’vet ile çadrlar braktrmaktr.
Zabtiyesi nerede oturtulacak. Mahbûslara ne mu 1

âmele olunacak bilmem.

Arayp sormaa yüzüm tutmad. Bu havâlînin inâât hakknda bu gün-

lerde bir cevâb- sâmî vürûdu me’mûldur. Fakat keif defteriyaplp da
takdîm olunmas emrinden ibâret olmak ihtimâl-i kavidir. Ba’z- me-
vaki’ hakknda bu dahi kaabil ise de Kars’n buna tahammülü yoktur
ve orada ebniye inâ edecek vakit tam bu mevsimdir. Vakit geçirilir ise

orann îmân hakknda bir sene daha zâyi’ etmi oluruz. Devletin te-

rakki-î vâridât ise ahâlînin servetine manût ve bu terakki husûl-i temed-

dün ve ma’mûriyyet ile meruttur. Muzâyaka-i hâzramn hükmünce
ebniye-i mîriyyenin ta’tîli umûr- tabî’iyyedendir. Lâkin kaaide-i lâ-te-

tegayyer hükmünde tutulamaz. Ale’l-husûs böyle yeni ele alnm ve-

ahâlîsi henüz devleti tanmaa balam olan yerleri öteden beri hükm-i
hükümet altnda bulunan beldeler ile bir tutmak ve bir kaaide altnda
bulundurmak kaabil olamaz. Tirmi bu kadar sene zarfnda Kozan kay-

makamlndan hazîneye âid olan vâridât yirmi bu kadar bin kurutan
ibâret olduu tahkik olundu. Kuyûd- hazîneye mürâca’at olunsa ayniyle

zuhûr eder. Bu hafta postasiyle takdîm olunan defterde Kozan kaymakam-
lnn ibu seksen iki senesine mahsuben emâneten idâre olunan aded-i

anâm rüsûmu be yük bu kadar bin kurua bâli olup hazîne-i celîleye

mücedded vâridât kayd olunacaktr. Ba’dehû takdîm klnacak defter-

lerde âârnfazlas dahi bu nisbette olduu ve pek çou Kars hazâsndan
husûle geldii ma’lûm- sâmî-i nezâret-penâhîleri buyrulacaktr. Vergi ve

iânesinin dahi haylifazlas olup karîben defterleri takdîm olunacaktr. Bir

sene zarfnda buradan devlet bu kadar vâridât- cedîde alp da bunun
bir mkdâr- cüz’ isini bu hâlin bekaa ve terakkisi için sarfa muzâyaka-i
hâzra mâni’-i rherû’ olurmu bilmem. Hele Kars’da hükümet kona
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bölük zabtiye ile ibtidâ ehl-i islâmn kur’a-i askeriyyelerini çekti.

Ba’dehû ermenilerin iâne-i askeriyyeleri husûsunu yoluna koydu.

Bunun üzerine Zeytun kasabas merkez olmak üzere civarnda

bulunan ba’z- nevâhî-i islâmiyye dahi ühaak olunarak müced-

deden bir kazâ tekîl klnd ve vilâyet usûlüne tevfikan âzâsmn

nsf müslim ve nsf- dieri ermeni olmak üzere meclisler tekîl

ve kaymakam ve nâib nasb ile Zeytun mes elesi hâil ü tesviye

olundu. Aras çok geçmeyip Zeytun kasabasnda bir ihtilâl zuhûr

etmi ise de zabtiyeiin inzibat ber-kemâl olduundan asâkir-i

zabtiyye vâstasiyle Hüseyin Bey bu ihtilâle ön-ayak olanlar

tutup serî’an te’dîb ile ihtilâli ber-taraf eylemitir ve bir aralk

Zeytun’un dört koca-balarn Haleb’e gönderip Haleb’den

dahi Dersaâdet’e îzâm olunmala Zeytun’un slâhat ikmâl^ü

te’sîs edilmitir. Hüseyin Bey Kozan’n fâtih-i manevîsi olduu

gibi ber-vech-i bâlâ Zeytun’un islâhma dahi vesile olmutur

ve ol vakit te’sîs olunan usûleri’âyetolundukçaZeytunkazâ-

smn emn ü âsâyii ber-devâm kalmtr.

Fi 7 zilka'de sene 2g8 ve fi 18 eylül sene 2gy

TEZKRE No. 34

Otuz üçüncü tezkiremizde beyân olunduu üzere Zeytun

mes’elesi hâil olunduktan sonra meydanda yalnz Haleb’in çöl

ciheti ahvâlî ile Gâvur-da’nda Deli Fak gaailesi kalm d.

Deli Fak’nm bamdaki cem’iyet bir kaÇ yüz kiiden ibâret

ise de mevki’leri gayet sarp olmala istîsâlleri mükil idi. Hâlbuki

arasra bu eskyânm birer mkdâr Payas yüzüne inerek ebnây-i

sebîle ta’aruz eder idiler. Bu hâl üzere kalrlar ise gittikçe cemi-

yetleri tezâyüd ederek Gâvur-dam eski hâl-i isyana avdet

edecei der-kâr idi. Bu esnâda ise Rumeli cihetinin nezaket

ve ehemmiyeti olduuna mebnî Bâbâl’den istzân olunsa imdi

yeniden mes’ele çkarmann zamân deildir deyu ruhsat veril-

miyecei emr-i âikâr idi. Binâen-aleyh istizan olunmakszn

hemen kuvve-i mevcûde ile Kurt smail Paa nn daa çkp da

bu ekyay istîsâl eylemesi için kendisine tahriren emr-i
^

kat’

î

verildi. Mes’elenin mükilâtm der-pî ederek bu bâbda dûçâr-

telâ ü endîe olup ma’iyyetindeki ümerâ ve zâbitânn ekseri
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bildiim husûsât uhde-' merâhim-udde-i âsafânelerine tevdi ’ eyledim.

Ba’dehû defterleri takdim olunmak üzere Kars’da bir müdîr kona ve

zabtiye kouu ve
.
hapishâne inâsna müsâ’ade buyrulur ve telgraf ile

emr olunur ise hemen Adana’dan usta irsaliyle tedârik-i mâ-fâta gayret

olunaca arz u ifâdesiyle hatm-i kelâm eylerim. pUl UJUI

l-veai cJ_?J û-H U~L L»_j

.

Fi 7 zilka’de sene 298 ve fi 18 eylül sene 297

TEZKRE No. 33

Vakaayi’-i sene 1283

Frka- islâhiyye ile Kozan tarafna azimetimizde Zeytun
nâhiyesinin islâhma dahi me’zûn idik. Lâkin kolera hastalnn
zuhûru buna meydan vermedi. Bu kerre Haleb’e azimetimiz
esnâsnda Hâriciye nâzn Âlî Paa bu me’zûniyeti yine te’yîd

etti.
“
Lâkin ii Kumandan’a brakma bu mes'eleyi valilik sfatiyle

hâil ü tesviyeye
,

çal” deyu tavsiye eyledi.

Binâen-aleyh erkân- harbiyye binbalarndan Hüseyin
Hüsni Bey’e ta’lîmât- mahsûsa verdim ve bir bölük piyâde ni-

zâmiye ile an Zeytun’a gönderdim. Fakat Mara’da bir kaç
tabur nizâmiye olup Kozan’dan Göksun’a dahi bir tabur piyâde
ve Elbistan’a üç bölük suvâri nizâmiye celb ettirdim. Lede’l-hâce

mkdâr- kâfi asâkir-i nizâmiyye dahi oraya yetimek üzere mevâ-
ki’-i münâsibede müheyyâ idi. Elhâsl Zeytun nâhiyesi her taraf-

tan abluka tahtnda olarak def’aten Zeytun’a mkdâr- kâfi asâkir

celb olunmak kaabil olup Hüseyin Bey tarafndan i’âr vuku’unda
cümlesi hareket etmek üzere me’mûr idiler. Zeytun’lular bunu
anladklar gibi Hüseyin Bey’e arz- mutâva’at ettiler. Hüseyin
Bey hemen bir bölük suvâri ve bir bölük piyâde asâkir-i zab-
tiyye tekil eyledi ki gerek zâbitân Ve gerek neferâtmm nsf müs-
!im ve msf- dieri ermeni idi ve cümlesi güzide ve cesûr âdemler
idi. ite bu iki bölük zabtiye ile Hüseyin Bey vilâyet usûlüne
tevfikan Zeytun’un islâh- ahvâline balad. Haberimiz yok
nefs-i Zeytun kasabasmda krk kadar ehl-i slâm hânesi zuhûr
etti ki Zeytun koca-balarnm taht- idâresinde bulunarak kur’a-i

askeriyyeden müstesnâ kalmlar. Civârmdaki ehl-i slâm karyeleri

dahi anlara istinâden asker vermezler imi. Hüseyin Bey bu iki
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nebevi kraat olunacandan ikisi birlikte câmi’-i erife götü-

rülüp resm-i mevlidde bulundurularak halka ibraz olundular

ve ol gün Haleb’in hâricinde ose yol inâsna mübaeret musam-

mem olduundan ikisi dahi birlikte haric-i ehre çkarlp bir-

likte yol ameliyyâtma teberrüken bed’ ü mübâeret olunmâla

efkâr- âmmede hüsn-i te’sîr husule gelmitir.

Fi 7 zilka’de sene 298 ve fî 18 eylül sene 297

TEZKRE No. 35

Haleb vilâyetinin elviye-i sittesi usûl-i cedide üzere tanzim

olunup Zor sanca usûl-i kadîme üzere kald. Cebbûl memlâ-

VacnHan Idlib kazâsmm çöl kenarnda bulunan karyelerini

dâhilde brakarak Ma’arratü’n-Nu’mân kazâs hüdûduna ka-

dar bir hatt- münhanî-i vehmi ile Haleb ma’mûrelerinin hü-

dûdu ta’yîn ve ann hârici çöl itibâr olunarak bu hatt- mef-

rûzun hâricinde zuhûra gelen vâki’ ât hakknda urbân usûlü

üzere mu’âmele olunarak bunlara dâir Haleb’e bir da’vâ vürû-

dunda Divân- temyize havale olunmayp Meclis-i idâre-y vi-

lâyete havâle olunmak üzere usûl ittihâz olundu ve ma mûre-

lerin err-i urbândan muhâfazas için be yüz nefer suvâri seyyâre

taburu için Avrupa’dan be yüz ehâneli filinta getirtildi ve be

bölüe suvâri nizamiye alayndan birer mu’allem çavuba ta’y in

ile ta’lîm ettirildi ve her' bölüe boru îtâ ve borazanlar tertîb

olunarak suvâri nizâmiye gibi taht- intizâma alnd. Haleb in

beledî suvârisi ve piyâde zabtiyesi dahi pek güzel tanzim olundu.

Urbânü evvelki derecede tasallutu kalmad. Her tarafta Haleb

zabtiyesi öhret buldu. Fakat Beinci ordu-yi hümâyun müîri

ve Sûriye ve Haleb vâlileri bir münâsib mevki’de birleerek

çöller hakknda bal bir tedbîr düünülmesi için mukaddemâ

Bâbâlî’den emr olunmu, iken henüz fi’le gelmemi idüne

mebnî Beinci ordu müîri Dervi Paa ve Sûriye vâlisi Râid

Paa ile bi’l-muhâbere Hama’da birlemek üzere karâr verdik.

Hemen bir bölük seyyâre ile bir mkdâr beledî suvâri zabtiye

istishâb ile Hama’ya vardm. Müte’âkiben Dervi ve Râid Pa-

alar dahi gelip bin iki yüz seksen dört senesi muharreminin

evâilinde Hama’da birletik müzâkereye giritik. Sûriye zâb-
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dahi bu hareketi tensîb etmemiler ise de smail Paa vazîfe-i

askeriyyesini îfâ için hâh u nâ-hâh harekete mecbûr olup mev-
cûd- ma’iyyeti olan asâkiri Payas ve slâhiye tarafndan zirve-i

cebele sevk ve bölük bölük tefrik ile ekyay edîden darb u taz-

yik etmekle Deli Fak teslime mecbûr olmu ise de akdemce
tarafmzdan dahi Deli Fak’nn bana on bin kuru bahâ ke-

silerek her kim an hayyen veyâ meyten ele geçirir ise on bin

kuru verilecei ilân olunmu idüine mebnî her taraftan kürd-

ler bu paray almak için an gözetmekte olduklarndan Haleb’e

savumak üzere yol bulamayp smail Paa’ya dahi emniyet

edemediinden Haleb’e îsâl olunmak artiyle smail Paa’ya
teslim olup o dahi an salimen Haleb’e göndermitir ve Güllü

karyeleriyle civârlarnda bulunan dier karyeler ahâlîsi [ni]

iki takm ederek bir takmn Payas cihetine ve bir takmn
Hassa tarafna indirmitir ve bundan sonra gerek bu karyelerde

ve gerek Ali Bekir-olu yurdunda iskân kat’iyyen yasak ve aa-
dan kimesne çkp da iskân etmemek üzere Hassa ve Payas

taraflarnda karakollar tertîb edilmitir. Ba’dehû smail Paa
dan devâm- âsâyi ve intizâm için Yarpuz’da Msr’l îbrâ-

him Paa’nn ota kurmu olduu yerde yarm tabur nizâmiye

alr bir kla yapm okluundan dâimâ slâhiye klasndaki
asâkir-i âhâneden burada yarm tabur bulundurulmas usûlden

ittihâz olunmutur. smail Paa Kozan dalarnn kilidi mesâ-

besinde olan Feke’de dahi tam bir tabur talî’a alacak vüs’atte

bir kla yaptrp burada dahi bir tabur talî’a braklmtr.
Ol esnâda Aneze’den Fed’ân aireti ikiye inksâm ile bir

ksm eyh Duhâm’a ve dier ksm Cud’ân’a tâbi’ olarak yek-

dieriyle muhârib idiler. Evvelce Duhâm Haleb’e gelip hil’at

giymi olduundan airetiyle berâber Cebbûl’a karîb mahâlle

hayme-niîn olup Cud’ân ise kuvve-i küüiyye ile Duhâm’n üze-

rine hücûm ettikte Duhâm orada bulunan asâkir-i âhânenin
himâyesine dehâlet eylemi iken Cud’ân yine iktihâma cesâret

etmekle asâkir-i âhâne tarafndan vuku’ bulan müdâfa’ada se-

hâne kurunlarnn te’sîrinden usâttan urbânn yetmi bu kadar
telef ve bir o kadar mecrûh olarak münhezimen firâr etmiler.

Bir hafta sonra Cud’ân Hadîdî eyhinin vâstasiyle bateten

Haleb’e gelip vilâyete dahil dütüü gün Deli Fak dahi Haleb’e

vusûl buldu. Ferdâs ise Câmi’-i Emevî’de menkbe-i mevlid-i
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Müfrezelerin mevcûdlanna göre dâimâ yirmier günlük erzâk<

muktaziyyeleriyle peksimedleri ibtidâ bulunacaklar mevkilerde müheyya^

bulundurulup bir tarafa hareketlerinde bir haftalk yalnz tuz ve pe s

med ve nizâmiyenin on dörder ve dier snftan bulunacak askerin Uzumu

kadar cebhâneleri ve toplar için dahi seksener atm dane ve yirmi dörder

atm pi-revleri ile hayvânât- mevcûdenin bir haftalk idarelerine kafi

ardasn nakl edecek kadar esbâb- nakliyyes müheyya bulunacaktr.

P
Esterlerin yem ve sair masraflar nizâm müsâ’d olduu cihetle ma-

sârif-i askeriyye miyânma idhâl ile tesviye olunacak ve develerin ücretleri

ile hecinlerin masârifi askerî mecâlis mazbatas ve kumandanlar tasd-

kaat ile mal sandklarndan îtâ klnacaktr. ..

Alnacak esterler ile hecinlerin bahâlar mutenemat finden ve

bu sene alnacak vidi hâslatndan,yâni urbânn verecekleri hayvanatn

füruhtiyle esmânndan tesviye edilecektir.
. ... , X1f

Lâzmât- seferiyye çölde harekete sâlih ve müsa ld ol^k bl^
konulmak lâzm geleceinden lüzûmu kadar saka mekleri^ kaP ar

f

tedârik olunacaktr ve bunlarn masânfat dahi mecals-
.

askf^
bitiyle ve kumandanlar tasdîkaatiyle mutenemat ve vd haslatnda

tesviye olunmak üzere ta’vizen mal sandklarndan ahz u stîfa klna-

CaktW

Bâlâda gösterildii üzere bu sene alnacak vidi akçesiyle berâber

mutenemât çesi dahi ber-minvâl-i sâbh bu müfreze erin masanfme

karld tutulacaktr. Ancak mutenemât akçesinden evvel-^ emirde hM
bulunan askere mutayyeb olacaklar sûrette

sonra bâkîsi bu masârife karlk olmak üzere mal ve askerit sandkla

rnda hfz olunup baka mahâlle sarf edlmiyecektr Fakat bundanfaz

katan akçe ile sene-i hâliye ve âtiyede ba’z kale ve kule ve derbendat mu-

hafazas

1

için inâ olunmu ve olunmakta bulunmu olan ebniye- miryye

masârifine karlk tutulacakltr.
>

Her müfreze kendi cihetini muhafazaya me mûr olup ancak dam

müttehidâne hareket etmek üzere yek-dieriyle muhabereden hali olm-

yaC<lkl

Bu müfrezelerin emir ve kumandasna ümerây-i askeriyyeden muk-

tedir ve mücerrebü’l-etvâr zâtlerin intihâb ferâiz-f umurdan dmasyle

buna tinâ olunacak ve bu tarafta bulunamaz vse dier ordulardan celb

ta’yîn için makaam- sâmi-i ser-askeriye mhâ klnacaktr.

Tertîbât- merûha le ma’mûrelerin emr- muhafazas hasl olaca-

ndan imdi ma’mûrelerin muhafaza ve urbânn mudafa asma me mûr



216 TEZÂKlR-î CEVDET

tiyeleri ba-bozuk tarznda olup bizim zabtiy elerimiz ise gayet

muntazam ve elbiseleri cedîd ii ceyyid olarak dâimâ boru ile

kumanda olunur idüinden bir kaç gün kadar bizim zabtiye-

lerimizi Haleb’deki nizamiye suvâri alayndan alnm zann

ettiler. Hâlbuki zabtiyelerimizin hayvanlar gayet âlâ olup su-

vâri alaylarnda o kadar güzel hayvanlar yok idi. Bir kaç gün

sonra bunlarn zabtiye olduklar örenilerek Hama’ca mûcib-i

te’accüb oldu.

Urbân hakknda cereyân eden müzâkerâtmzm neticesi

bundan ibâret idi ki urbânm cürd atls_ ma’mûrelere gelerek

bir karyenin hayvanlarn sürüp götürüyor bunlar arkasndan

kovup yetimek kaabil olamyor. Hâlbuki urbânm dahi hayme-

gâh civâr mahallerde olup orada develeri ve gebe hayvanlar

ve evlâd u iyâli bulunuyor. Elde bir kuvve-i seyyâre olup da

bir airet öyle bir tarafa tecâvüz ettikte doru ol airetin hayme-

gâhlarma hücum ve iktihâm olunsa ahz-i sâr edilmi olur ve

bunun üzerine te’addiyâta tasaddîden vaz geçmee ve hükü-

mete boyun emee mecbûr olurlar. te bu kuvve-i seyyârenin

tertibi hakknda bi’l-müzâkere bir karâr-nâme kaleme alnd
ki sûreti zîrde îrâd olunur.

Hama’da tanzim olunan karâr-nâme sûreti

Sâriye ile Haleb vilâyetleri beyninde müterek olan çölün, muhâfa-

zas için iki tarafta birer kuvve-i müfreze-i seyyâre tertîb olunacaktr.

Bu müfrezeler ikier tabur piyade ve birer alay suvâri asâkir-i

nizâmiyye ve ikier kt’a ehâneli da topu ile birer tabur seyyâre asâkir-i

zabtiyyeden ibâret olacaktr.

Gerek Ifaleb ve gerek Hama mevki
1

terinde bulunan suvâri alay-

larnn eslihâs hep ehâneye tebdil olunmak lâzm gelecei gibi iki

tarafta bulunan seyyâre zabtiye taburlarna dahi ehâne verilerek çölde

hareket için icâb eden manevralar ta’lîmiyle birer hafif suvâri alay tar-

zna konulacaktr.

Müfrezeler seyyâr hâline konulmak üzere sür’at talî’a taburlarnn

esterleri hadd-î mukarrerine iblâ olunacak ve her müfreze için üçeryüz

hecin alnacaktr. Bundan baka, her müfrezenin levâzmâtn nakl için

yüzden ikier yüze kadar deve alnmak mukarrer olup ancak bunlarn

tedârikine kadar lüzûmu olacak develer yevmiye ile tutulacaktr.
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lecek bir tabur nizâmiye ile bir kt’a ehâneli top takm

tehyi’e edildi. Bes yüz ehâneli ve mu’allem suvârî neferâ-

tndan mürekkeb olan jandarma taburumuz dahi bir alay

hafif suvârî tarzna konuldu ve bunlarn hayvanlar o kadar

idmanl idi ki lede’l-hâce günde bilâ-fütûr yirmi ve belki

yirmi dört saat mesâfeyi kat’ ederlerdi. Esterli taburumuz

dahi buna karîb bir hâlde idi. Nizâmiye suvâri alay ise bun-

lar ile berâber gidemeyip anlara nisbetle mevki’ muhâfazasma

me’mûr hükmünde bulunurdu. Kaldki Frat nehri ile Suhni

ve Tedmür ve Humus ve Hama arasndaki çöllerin neresinde

su var ise tedkîk olunarak haritas yaplp müfreze kumanda-

nna verildi. Binâen-aleyh müfrezemiz bu çölün her tarafnda

serbestçe hareket edebilirdi. Binâen-aleyh bu çölün her tarafna

müfrezemizin hey’et-i 'mecmû’asmV sevk edebilirdik. Urban bu

kuvveti gördükleri gibi hükümetten havf eder oldular. Ma’-

mûrelere ta’arruz öyle dursun çölde emniyet üzere yaayabil-

mek için def’aten ikier üçer yüz deve vidi îtâ etmee bala-

dlar. te biz de bu vidiler ile müfrezemizin idâresine mu-

vaffak olduk.

Frka-i islâhiyye’de iken erkân- harbiyye zâbitlerinn yap-

m olduklar heif haritalarnn müsveddeleri nezd-i âcizâ-

nemde bulunduundan bunlar toplanarak ve Kiepert’in hari-

tas tashîh klnarak ve çölde su bulunan mahâllere dahi iâ-

ret konularak Hüseyin Bey ma’rifetiyle bir kt’a vilâyet hari-

tas tanzim olunup muahharan tab’ ü temsil edilmi olduun-

dan bir nüshas taraf- bâhirü’-eref-i sümuhilerine takdim

oludu. Bu haritada Haleb vilâyetinin ol vakitler olan ekl ü

cesâmesti görüldüü gibi Haleb çöllerinde su -bulunan mevki -

ler dahi ma’lûm olur.

Fi 7 ZUka'de sene 298 ve fi 18 eylül 297

TEZKRE No. 36

Müceddeden tekil olunan Haleb vilâyetinin haritas 35

numaral tezkireye merbûten takdim olunmu idüine mebn

bu .tezkirede dahi vilâyetin ne kadar hâneyi hâvi olduunu

bildirmek münâsib görüldü. Fakat Zor sancann henüz nü-

f.
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olan kuvve-i askeriyyenin sene’i âtiyede bir mkdân îfrâz le Deyr’e

muhâzî olarak Tedmür ve Suhni ve Karyeteyn kasabalar tutulup Haleb

müfrezesinin mevk’i Deyr olmak lâzm gelecei gibi Hama mevk’i

yerine dahi Tedmür geçeceinden artk Humus’dan Deyr’e kadar

mümted olan bir kordonun içerisi ma’mûre ittihâz olunarak yayla ittihâz

için urbânn buraya duhûlü memnû' tutulacaktr.

Suriye'nin pek mühim ve âyân- i'tinâ biryeri dahi Havran ciheti

olup buras için ayniyle mezkûr müfrezeler gibi bakaca bir müfreze

tertîb ü tekil ile re’sen burasnn muhafazasna itinâ olunacaktr.

Tedâbîr-i merûha üzerine Sûriye’nin gerek Havran ve gerek Hama,

ve Humus cihetleri ile Haleb’in âmîye kt’as yâni nehr-i Frat’n câ-

nib-i yemini tamâmen taht- zabtaya alnm olaca gibi Haleb vilâ-

lâyetinin Cezire kt’as yâni Frat’n cânib-i imâlîsi dahi bundan

hisse-dâr- âsâyi olarak müteakiben bu sûretle orasnn dahi taht- zabta

idhâli husûsuna itinâ klnmak lâzm gelecektir.

Me’mûr- muhafaza ve îmân olduumuz Sâriye ve Haleb vilâ-

yetlerinin bir vakitten beri giriftâr olduklar hasâr- urbândan tabiîsiyle

servet ve ma’mûriyetce müste’id olduklar mertebeye îsâlleri için lâzm
gelen husâsâtn müzâkeresi zmnnda Hama’da birleilerek miyâne-i

âcizânemizde cereyân eden ebhâsn neticesi olmak üzere ber-vech-i bâlâ

mutâla’ât- kaasrânemizin icrâât-i fi’liyyesine bi’l-ittihâd teebbüs olu-

nacandan ibu karâr-nâmenin zeyli 'tahtîm olunmutur.

Ft 6 muharrem sene 1284

MehmedRâid Ahmed Cevdet brâhim Dervi

Hama’dan avdette müfrezemin tertibine müsâra’at olun-

du ve üçer yüz hecin ile ester tedârik ile bir tabur esterli ve

bir tabur hecinli tertîb klnd. ehâneli toplar için hecinler

ile beraber ? gidebilecek kavî develer tedârik edildi. Hecinler

öyle terbiye olundu ki üzerleinde iki nefer ate ettii hâlde

ürkmezlerdi ve nizâmiye suvârisinden âlâ manevra ederler ve

resm-i geçid icrâsmda anlardan daha güzel dönüp geçerler idi

ve her biri için iki neferin alt günlük peksimedleriyle mk-
dâr- kifâye cebhânelerini alacak birer heybe ve iki neferin

alt günlük sularn almak ve kolan gibi karnlar altna ko-

nulmak üzere meinden birer boru yaptrld. Elhâsl alt gün

me’kûlât ve merûbâta mühtâc olmamak üzere çölde gezdiri-
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Hâne
Yckûn- liva Yrkû- kazâ mûslim

1220 1220

7176 6850

5001 3907

gayr- mûalîm

yahudi mektebi olmak üze-

re otuz iki mekteb-i sb-

yân ve iki matba’a ve

krk bir hamam ve be bin

be yüz dükkân ve sekiz

yüz on maaza ve bir be-

destan ve yetmi han ve

doksan be deirmen ve

seksen dört frn ve iki bin

dokuz yüz on be aded

akmie destgâh ve iki cen-

dere ve üç debbâhâne ve

yirmi yedi basmahâne ve

altm dokuz kahvehâne

ve on yedi meyhâne ve

yüz on dokuz boyahâne ve

on üç sabunhâne ve iki

kalhâne ve on bâb ma’-

sara ve dört pamuk fab-

rikas ve hâric-i ehirde

bir çok fstk ve zeytin

ve âire ba ve baçeleri

vardr. Mensûcâtca sâir-

bilâd- osmâniyyeye fâik

bir ehr-i ehirdir,

îzziye ki Kilis kazâsndan

bi’l-ifrâz müstekillen kaza

ittihâz olunan Kürd-da’

dr. Ahâlîsi Okçu Izzed-

dinlü ve hlar ve Amîkî

nâm üç kürd airetlerinden

ibârettir.

326 Kil’s kasabas ve mülhak

kurâ ve nevâhîsi. Kilis’

-

deki üç yüz yirmi alt

gayr-i müslim hânesinin

krk alts yahudi ve bâkîsi

hristiyandr.

1094 Ayintab kazâs.

Ayintab’daki gayr-i müs-

lim hânelerinin altm ye-

disi yahudi ve bakîsi h-

ristiyandr. Haleb sanca-
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fûsu yazlmam ve emlâkinin tahrîri zamân gelmemi olduu
cihetle bunda her ne denilse kabaca bir tahminden ibâret ola-
cagibi Haleb’e merbût olan göçebe airetlerin dahi mkdâr-
nüfûslar hakkiyle ma’lûm deildir. Mara ve Payas ve Adana
ve Kozan sancaklarnda iskân olunan aâirin bir takm müte-
ferrik olarak iskân olunup bunlarn kur’a defterleri tan?îm
olunmu ise de hatâdan sâlimdir denilemez. Ma’amâfih mümkin
mertebe shhate takrb olunmutur. Elhâsl oldukça shhate
takrb olunarak ber vech-i ât her kazâmn ne mkdâr hâneyi
[hâvî] olduuna dâir bir cedvel yaplp bu mahalle dere
olunmutur. .

Haleb vilâyeti

Halep Sanca
Hâne

Yckûn- liva Yekûn- kazâ müslim g-ay-r müslim

8262 2478 Haleb kazâs Nefs-i Haleb
ehri.

*9!® Cebel Sem’ân nâhiyesi

12658 10180 2478
Nefs-i Haleb ehrindeki
iki bin dört yüz yetmi
sekiz gayr- müslim ha-
nesinin be yüz bu kadar
yahudi olup bâkîsi h-
ristiyandr. Hristiyanlar

dahi ermeni ve Ortodoks

ve katolik olmak üzere

üçe münkasimdir. Katolik-

ler dahi ermeni katolik ve
: rum katolik ve Süryânî ve

marûnî ksmlarna mün-
kasim olarak baka ba-
ka kiliseleri vardr ve nefs-i

Haleb’de yüz elli be câmî’
ve yüz altm iki mescid
ve yirmi üç medrese ve
bir mekteb-i rüdiyye ve
on alt tekke ye on dört ki-

lise ve yirmi dördü slâm
ve alts hristiyan ve ikisi
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Uzeyr yânî Payas sanca

Hâne
Yekûn-l liva Yekûn- kazâ gayr- müalim.

2041 1729 3 12

1660 1213 447

1388 1388

5o89 433° 759

Payas sanca fi’l-asl Ada-

na eyâletine mülhak olduu

hâlde Frka-i ishâhiye ta-

rafndan Payas ve Osmâni-

ye kazâlarna taksim olun-

mu idi. Tekîl-i vilâyette

Belen kazâs dahi Haleb

sancandan bi’t-tefrîk Pa-

yas sancana ilhaak olun-

mutur.

Belen kazâs ma’a sken-

derun.

Merkez-i livâ olan Payas

kazâs.

Osmâniye kazâs ma a nâ-

hiye-i Çend-olu ve Te-

cirli ve Cerid.

Adana sanca

6567 5800 767

2500 2500

1662 1391 271

1300 1210 90

2735 2730 5

14264 i 3 I 3 I 1133

Kozan sanca

4308 3956 352

2154 1895 259

Adana kazâs ma’a nâhi-

ye-i Misis ve Karsant ve

Srkmt-i zîr ve Bozdoan-

zîr. Nefsi Adana pek cesmî

ve mehûr bir kasabadr.

r.iViün nehri boyunda is-

kân olunan muhâcirin.

,
Tarsus kazâs. Nefs-i Tar-

sus büyük ve ticâretgâh

bir kasabadr.

Mersin kazâs.

KaraisalI kazâs.

Merkez-i livâ olan Sis ka-

zâs.

Belenköy kazâs ma’a nâ-

hiye-i Rum. Kozann Run
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Hâne

Yekûn- liva
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Yekûp- kaza mülim gayr- müslim

mda nefs-i Haleb ehrin-

den sonra en büyük kasaba

Ayintab’dr. Otuz alt câ-

mi’i elli yedi mescidi yirmi

bir medresesi dört tekkesi

otuz yedi .mektebi be ki-

lisesi on üç hamam bin

dokuz yüz otuz sekiz dük-

kân ve dört bezestân ve

on han ve otuz alt kahve-

hânesi ve dokuz meyhane
ve elli boyahanesi ve üç
sabunhânesi ve on be ma’-

sara ve bir mumhânesi
vardr.

6520 6500 20 Bâb ve Cebbül kazâs. Bu
kazada hristiyan olmayp
yalnz yirmi hâne yahudi

vardr.

3703 3580 123 îdlib kasabas ma’a nâhi-

ye-i Erîha ve Sermn ve

Ma’arratü’l-Masrîn. îdlib

büyücek ve bir güzel

kasabadr. Ahâlîsi zekidir.

Fakat müzevvirleri çoktur.

3047 26li 436 Cisr-ugûr ma’a nahiye-i

Ordu ve Darku ve Kal’a-i

Mudîk.

1750 1750 Hânm ma’a nâhiye-i Baria.

9904 8775 1129 Antakya kazâs. Gayr-i

müslim hânelerinin otuz

üçü yahudidir. Ehl-i slâm
içinde dahi pek çok nusayrî

vardr. Nefs-i Antakya bir

büyük kasabadr. Nice ce-

vâmi’ ve mesâcid ve mekâ-
tibvebinbu kadar dükkân
ve sekiz bâb ham ve eb-

niye-i sâireyi hâvîdr.

2200 2200 Reyhâniye kazâs. Ahâlîsi

Reyhâniye airetinden iba-

rettir.

53479 53479 47873 5606
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îcmâl

Hâne
Yahudi hristiyan müslim Yekûn

Haleb sanca
Payas sanca
Adana sanca
Kozan sanca
Mara sanca
Urfa sanca

727

29

29

4879

759

r 1 33

2446

5238

1204

43573

4330
i3 ! 3 l

9935

19726

8312

53179

5089

14764

12381

24993

9545

785

Zor sancanda takriben

Müteferrik aâir

15659 108613

IOOOO

4000

I 19449
IOOOO

4000 '

785 15659 122613 .233449

Bunlardan baka maktû’ vergi ve aded-i anam verir Ha-

dîdî aireti vardr. Bu airet pek kalabalktr. Lakn mkdar-

hâne ve nüfûsu ma’lûm deildir. Aneze urban çöle gittikte

bunlar dahi çöle giderler ve mevsim-i sayfde Aneze’den evvel

ma’mûrelere yaklarlar ve ekinler kalktktan sonra ma mureler

içine girip hayvanlarn otlatrlar. Bunlarn pek çokya ve yapa

mahsûlât olur. Yalar Haleb’i idâre ettikten baka Sûrye’de

de sarf olunur ve ba’zan stanbul’a bile geturulur. Bunlardan

baka Mevâlî ve Leheb airetleri gibi küçük airetler dahi vardr.

Bunlarn vergisi ve resm-i anam olmayp fakat Aneze urban

üzerine hareket olunursa hükümete mu’âvenet ederler. Muah-

haran Ma’arretü’n-Nu’mân kazas Hama sancandan telrk

ile Haleb sancana rabt olunmutur. Ancak bdâyet- tekilatta

Hama sancana merbût bulunduundan cedvel- sâlfu z-zkre

idhâl olunmam ve haritada dahi Sûriye vilâyeti dahilinde

gösterilmitir.

Lâhika

Vaktiyle Haleb ve Ayintab ve Mara ehir ve kasabalar

mahatt- ulemâ ve üdebâ iken âir yerlerde olduu gibi ol ha-

vâlîde dahi ulûm ve ma’ârife külli inkrâz gelmi d. Fakat

Haleb’de âfi’î müftisi olan Turmânînî Ahmed Efendi sahhen

âlim ü fâzl ve zâhir ü bâtm ma’mûr bir zât idi. Ayintab da

dahi u’arây-i benâmdan mehûr Hasrc-zâde Mehmed Aga

ber-hayât idi. Kilis’de Abdullah Efendi nâmnda bir zat olup

Tezâkir~i Cevdet, 15

L
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Hâne
Yekûn- liva Yekûn-t kazâ müslm gayr- müslim

nahiyesindeki hristiyanlan

Ortodoks mezhebinde olup

âir tarafdakileri ermenidir.

3323 1584 1739 Haçin kazâs ma’a karye-i

Gürleen ve Feke.

2596 2500 96 Kars- Zülkadriye kazas

.

12381 12381 9935

Livâ-

2446

i Mara

2459 201 I 448 Andrn kazâs.

2930 1221 1709 Zeytun kazâs. Merkez-i

kazâ olan Zeytun kasaba-

snda ehl-i slâm pek azdr.

4259 4063 196 Elbistan kazâs.

7876 5476 2400 Nefs-i Mara kazâs. Yirmi

dokuz hânesi yahudidir.

2658 2622 36 Pazarck kazas.

1544 1194 350 Bulank kazâs ma’a nâ-

hiye-i Kaypak-olu.

2049 2021 28 slâhiye kazâs ma’a nâ-

hiye-i Karayit-olu ve

aîret-i Delikânlu ve Çe-

likânlu.

1218 II 18 100 Hassa kazâs. Haclar ve

Tiyek ve Ekbez nâhiye-

lerini hâvidir.

24993 24993 19726

Urfa

5267

sanca

3053 2956 97 Rumkale kazâs.

- 2721 2602 119 Birecik kazâs.

2380 1377 1003 Nefs-i Urfa kazâs. Yirmi

dokuz hânesi yahudidir. H-
ristiyanlar dahi müteaddid

mezheblere münkasimdir.

1391 1377 14 Surûç kazâs. Ahâlisi Bara-

zi airetinden ibârettir ve

ekserisi Yezidî mezhebin-

dedir.

9545 9545 8312 1233

H9449
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Nutuk

Alem bir inklâbât ü teceddüiâttan ve infisâlât ü ttsâlâttan ba-,

rem ve cümlemizfâniyiz. Lâkin devlet ü millet ve vatan bakîde. Vatana

dâimâ o nazarla hizmet etmelidir. Ben buraya geleliden ben kendi za-

mânm düünmedim. Dâimâ ahlâfmm zamann dujunup Je ssatta

ana evre çaltm-. Memleketin servet ve ma’mûnyet zira at sna at ticaret

ile olur. Elhamdülillâh zirâ’ atin pek çok ilerledn görüyorsunuz.

Snâ’at dahi epeyce ilerilemitir. Zirâ tekîl-i vilâyette Haleb üe ileyen

destgâhlar sekiz yüze bâli olmuyordu. -imdi üç
_

bine vard. Amma

ticâret yine eski hâlindedir. Ztrâ. bunun cereyan için lazm gelen yollar

henüz ümâm olunmad. Memleketin servet ve mamunyete ne derece

isti'dâd vardr bundan anlalyor h Haleb eyaleti yedi, sekiz se

kadar çekirgeden âfet-zede olmu iken imdi bir senenin feyz \
bereke le

hâsl olan zahireyi zürrâ’ satacak bir yer bulamyor. Genab- Hakk

âfâttan selâmet verirse bu sene hâslât dort-be kattr, ger yo

pp da bu zehâiri iskeleye indirebilir isek memleket bir sene içinde ûya olur

ve illâ zahire kesretinden nâi tofiarak ile berâber olur &rra fakrdan

kurtulamaz. Bu kadar ilerilemi olan zirâ'at dahi durur. Bunun çm

her eyden evvel der-dest-i tanzim olan yollarn itmamna cümleniz el

birliile çalp çabalamaksnz. M&Jti Efendimden de bunu rica eyleriz

ki bu yollar hakknda geçen sene ki himmetim yine sarf ederek b»Jolda

devâm etmelidir. Elhâsl her eyden evvel uralacak bu yol maddesidir.

Dersaadet’e ba’de’l-vürûd Dîvân- ahkâm- adlyye me -

mûrlarn intihâb u ta’yîn. ettiimiz srada Haleb mektubcusu

Halet Bey Dîvân- ahkâm- adliyye ba-kâtb nasb u ta yr

olunmala Dersaâdet’e geldiinde Turmânîn Ahmed Efendi

tarafndan bir mektûb getirmi olduundan ana cevaben bir

mektûb yazlm idi. Sûretini bu mahalle kayd edelim.

Turmânînî Ahmed Efendi’ye cevâb-nâme

>11 ^1*1 *,1*1 J ^ > j^ j u^'

irld, ^ju. ou
f
u^ ,

(ü-i

;^l!
f
£l i— ly\ ^
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ilm-i mantkta mehâreti var idi. Tarsus müftisi Ahmed Efendi

fudalâdan bir zât-i memdûhü’s-sfât olup ancak an Vâlide

Sultan hazretleri bir aralk Dersaâdet’e celb etmekle ekseriyi

sarây-i hümâyûnda ikaamet üzere bulunurdu. Haleb müftisi

Bahâüddin Efendi Haleb’in eyhü’l-meâyihi olup pek mukdim

ve gayûr bir zât olduundan yol yapmak gibi umûr- nâfi’aya ve

hükümete müte’allik âir husûsâta çalp çabalar idi.

Fi 7 Z^ka'de sene zg8 ve fi 18 eylül sene zffj

TEZKRE No. 37

Bir sene kadar Haleb vilâyetinin tekîlâtiyle urald. Bi-

nenihî-te’âlâ pek âlâ tekil edildi. ler yoluna konuldu. ki sene

evvel Çukurova’y geçip ve Gâvur-da’n ap da Mara’a yâ-

hud Kilis’e gitmek kaabil deil iken bir tek atl Adana’dan

kalkp Osmaniye’ye ve oradan Bulank tarîkiyle Mara’a ve s-

lâhiye ve zziye tarîkiyle Kilis’e gidip gelir ve Haleb’den zziye

ve slâhiye ve Osmâniye üzerinden Kozan’a ve oradan Nide’ye

ve Kayseriye’ye kadar âminen ve sâlimen varr oldu ve iki sene

evvel Haleb’den Deyr’e elbise ve eyây-i sâire-i askeriyye gön-

derilecek olduu hâlde Haleb’den bir tabur ile yola çkarlp

Deyr’clen dahi bir tabur çkarak tesadüf ettikleri mahalde yek-di-

ere teslim, ü tesellüm ederler iken icrâât- islâhiyye semeresi

olmak üzere her hafta Haleb postasn iki nefer zabtiye ve ba’zan

bir arab alp Deyr’e götürür oldu. Emn ü âsâyi-i umûmî bu

veçhile te’essüs edicek günden güne ma’mûriyyet terakkiye ve

vâridat- devlet tezâyüde balad. Haleb’den Birecik’e kadar

olan cadde araba geçebilecek sûrette tesviye olundu. Haleb’den

skenderun’a bir de ose yol inâsna balanm olduu cihetle

ann itmâmma sa’y ü gayret olunmakta idi.

Bin iki yüz seksen dört senesi zilka’desi evâstnda uhdemize

müceddeden tekil olunan Dîvân- ahkâm- adliyye riyâseti tevcih

olunmala Dersaâdet’e azimetimizde bi’l-ciimle ümerây-i as-

keriyye ve me’mûrîn-i mülkiyye ve a
!

zây-i mecâlis ve erâf-

belde ber-mü’tâd icrây-i resm-i teyi’ için hâric-i ehirde rekz

olunan çadrda mevcûd olduklar hâlde bu nutku îrâd etmi

idim :
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Balâda gösterildii veçhile iki denk bir deve hamûlesi olup beher

yük gidi ve geliinde lâ-akâll yüz elli kuru ve ba zan ve ale l-husus

k mevsiminde iki yüz kuru ve daha ziyade ücretle nakl olunmaktadr.

Hakîkat-i hâl böyle ise de ibu hamûlelerin balzlar ester yükü olmak

cihetiyle biraz daha, ucuzca nakl olunmakta bulunduklarndan bundan

hâsl olacak tefâvütü bâligan mâ-belâg karlamak için çâfcerleri ihti-

yaten en ednâ bahây esâs- muvâzene ittihâz eyledim. Bu takdirce Ha-

leb’in idhâlât ve ihrâcât zîrde gösterilen hâslât- nakliyyeyi vermi olur

:

Sene : 1863 1864 86_ Hadd-i vasatisi

54676 60849 56763 .
57429 mgi'iz liras

^

63172 lira-y osmânî

kese 12634

bu muvâzenede iki sene-i ahîre ihracatnn tedennisi kaht ile ya-

pa hâslatnn pek az olmasndan nâîdir ve kahtn asar- seyyi esi

idhâlâta dahi te’s îr etmitir. Eer memleket hâl-i intizâmda olmu olsa

idhâlâtn dahi bi’t-tedrîc tezâyüd edecei derkârdr. Haleb ile denizi

beyninde bir demir-yol olduu halde meydana gelecek faide-i zaide muva-

zeneye idhâl olunur ise bâlâda gösterilen hadd-i vasati rakamlar pek çok

mertebe tezâyüd eyler. Bununla berâber ebnây-i sebilin tekessüründen

hâsl olacak fevâid ile Kozan islâhâtndan beri ve Vâlî-i vilayet devletlâ

Paa hazretlerinin idâre-i hâzranm her u’besinde te’s isine muvaffak

olduklar suver-i islâhiyye âsâr- hdsenesi olarak zira at ve ticaretin gös-

termekte olduu suver-i terekkiyyât~ fevka’l-âde dahi pi-i nazar- mu-

tâlâ’a ve muvâzeneye alnmaldr. Bu münâsebetle Haleb ile deniz ara-

snda yaplacak demir yolun ba’z taraftan beyan u teklif olunan res-

mine dâir ba’z mulâhazâtn arz u ityânma mücâseret eyledim. Çünki

bi’d’defe’ât seyâhat ve atf- nazar- dikkat ile hâsl eylediim ma’lûmât-

yakiniyye-i mahâlliyyeyi beyan u ihbardan keff-i lisan eylemek sfat-

sdk u ubûdiyyet ve lâzime-i hamiyyete muvâfk deildir. Süveydiye ve

havâlîsine müntehi olmak üzere te'sisi teklif olunan demir-yol bî-fâide

bir takm masârifât- külliyyeyi ihtiyar ile beraber Saltanat- seniyye nin

fevâidine mübâyindir. Ez-eümle böyle bir sa b ve tehlikeli sahildeyapma

bir liman vücûde getirmek öyle neticesi mekûk ameliyyâttr ki bir

kene ie mübâeret olunduktan sonra masârifinin nerelere kadar varaca-

n kimesne kef ü beyân edemez Memâlik-i mahrûse-i Devlet-i aliyye’-

nin bu kt’asnn deil belki Acem ve Hindistan'n mahsâlât ve emvâline

bir mevkf olmak üzere tasavvur olunan ibu Uman yakncackta ma-vu-

!
’

r
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Ol esnâda Frka-i islâhiyye kumandam Mirliva Kurt s-

mail Paa Mara’da bulunup Haleb vilâyeti gibi Diyârbekir

vilâyeti dahi açk idi. Bâ-rütbe-i vâlây-i vezâret Haleb vilâyeti

Mara mutasarrf Nâid Paa’ya ve Diyârbekir vilâyeti smail

Paa’yâ tevcîh edildi. smail Paa’nn sfat- askeriyyesi dahi

üzerinde kald. Diyârbekir’de müddet-i medîde kalp pek çok

hizmetlere muvaffak oldu. Nâid Paa dahi mukdim ve gayûr

bir zât olmala Haleb hâricinde balanm olan ose tarîki

Afrin nehrine kadar îsâl eyledi. skenderun ve Belen tarafndaki

yollan dahi epeyce tesviye etti. Muahharan ba’z- arâza mebnî

azl olunmala. bu yollar yüzü üzere kalmtr ve sonralar emr-i

inzibât- memlekete dahi azîm sekte ve halel gelmitir.

Haleb vilâyetinin tekilât ile megul olduum esnâda s-

kenderun demir-yolunun kefi için Haleb’e gelmi olan Kayma-
kam Mes’ud Bey’in Dersaâdet’e avdetinde vermi olduu raport

vâliliimiz zamâmnda memleketin ne mertebe kesb-i inzibât

eylemi olduunu mübeyyin olmala burasnn bilinmesi ve

skenderun demir-yolu hakknda mîr-i mûmâ-ileyhin vermi
olduu ma’lûmât- fenniyyeye dahi kesb-i vukuf olunmas için

mezkûr raportun tercümesi zîrde ilâve olunur.

Mes’ud Bey’in Ticâret nezâretine takdim eylemi olduu
raportun tercümesidir :

1863 ve 1864 ve 1865 senelerinde vâki ’ skenderun mevki’inin

ihrâcât ve idhâlâtn hâvi olup mukaddemâ takdim olunan dört kt’

a

cedvelin bu kene hülâsasn arz eylerim

:

Sene : 1863 OD 1865 yekûn- vasat

Idhâlât : 42537 5*744 61660 52314 denk

îhrâcât : 66815 68954 51866 62542 denk
Yekûn : 109352 121698 113526 1 14856 denk

Tansîf : 54676 60849 56763 57429 hamûle
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hükmünde brakan kef-i cedîd-i mühendisin mürûru gayr-i kaabil dalan

devir hükmüne getirmezden evvel sâlifü’z-zikir raportun muharriri hükm-i

zamana göre re’y vererek Belen yolunu terk eylemitir. Belen tarîkinin

terk-i tercihi hakknda sâlifü’z-zikir raporlta bast u beyân klnan esbâb u

edille bi’l-âkis tercihi tarafna döndürülebilir. skenderun’dan Belen’e

kadar alt-yedi mil mesâfe kadar mükil mahâll olup ann da beher mili

yirmi veyâyirmi iki bin ngiliz lirasiyle mümkinü’t-tesviye olduundan bir

kene bu mükilât def ’ olunduktan sonra bâkîsi mertebe-i sühûlet ve ehve-

niyyete getirilmi olur. Çünki skenderun liman be-gaayet emin ve nefis

ve demir mahâlleri matlûba muvafk olduu misillû bu tarîkin âir demir-

yollara rabt u îsâli mümkindir. Bu hâlde iki mes’ ele kalp bu dahi sâ-

hil-i bahre bir rhtm inâsiyle havann islâh için ma’hûd batakln

def’olunmasndan ibâret ve buna da ötuzbe-krk bin ngiliz liras kafi

olaca resîde-i rütbe-i bedâhattir. Çâkerleri skenderun’un cânib-i

cenûbîsinde bulunan ve fenaln asi u mene’i olan sâlifü’z-zikir ba-

takln tesviyesine dâir bir lâyiha tanzimiyle devletlû Cevdet Paa haz-

retlerine takdim eyledim.

Bin ikiyüz metro tulünde ve müstevî olarak üç metro müka’ab ar-

znda bir ana hark Kodfura kalesi cânibinden miirûr eden ûft (Nemlerek

)

boyuna imâl-i arktan Gümrüklün arkî taraf istikametiyle yaptrlm

olsa yek-diere dörtyüz metro baîd bulunan ve amâden sâlifü z~zikir

harka nâzil olan dier üç harkn sularn isti’âb ederek ibu dört harkn

tülü cem’an elli bin' altyüz metro olup arglariyle darb olunduu hâlde

on dokuz bin sekizyüz mükâ’ab metro- ederse de ihtiyâten yirmi bin metro

itibâr olundu. bu üç kt’a ana harklar iki yüz arn mesafeli bir ta-

km süzdürme harklaryla, kat’olunacak ve bu suretteyarm metro rriüka ab

umkunda cem’an on bin metro tülünde harklar ihdasi ibu mahallin ka-

milen kurutulmasna kifâyet edecektir. Malâll-i mezkûr bu tarz He

kurutulduktan sonra meydana gelecek araz temettü ile satlmak der-kar

ise de daha âlâs ibu harkn boyuna aaç dikmek gibi ameliyyat ile ila-ma

â Allah harkn muhafâzasiyle arâzî-i
.

bâkiyenin zirâ’atini te’ahhüd

ettirerek arâzî-i mezbûre meccânen tâliblerine tefviz olunmak daha men-

fa’ atli olur. Eer cânib-i hükümetten ibu ameliyyâtn icrâsna ibtidâr

olunur ise skenderun mütehayyizân- ahâlîsinden pek çou arâzî-i mez-

kûre sudan kurtarld hâlde tefavvuza hâzr u muntazrdrlar. zmir

havâlisinde yaplmakta olduu gibi umku az kuyular vastasiyle mezrû-

’ât sulamaa kâfi su hâsl olabilir, zfra ber-mu tad altm santimetro

umkunda hufrelerden çkan kuyu sular emzice-i nebata gayr- muvafk-

/
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d’a-lehine gayr- kâfî olarak ol vakit böyle karâr kable’t- tahkîk verilen

ve yirmi seneden beri kabûlü Saltanat- seniyye’ye arz U teklif klman bir

tasavvur- gayr- ma?kule teba’iyyetten dolay te’essüf olunacaktr., B’l-farz

Süveydiye liman ittihâz olunmu olsa Badad ve Basra ve Hindistan ile

dorudan doruya husûl-i ittisal için yaplm ve yaplacak zmir ve

stanbul ve Avrupa demir yollarna burann ittisâl ne veçhile mumkn

olabilir. Hnzr-burm delinerek sâhil ile skenderun’a doru
^

gelinmekte

der-kâr olan su’ûbet ve mükilât gayet azîm ve Amanos cbâl- mülesel-

silesinden Kezerik dann irtifâ be bin kademden ziyâde olup bu tarz

ile bir kaç saatler hemen duvar gibi denize inmek üzere gûya bir sedd-

cesîmdir. Ve-lev-sellem ibu mâni’a kuvve-i mâliyye ile ber-taraf edilmi

olsun buradan yaplacak demiryolunun Adana ve Anadolu hattna ka-

vuturulmas ancak elli ngiliz mili mesâfe mahâllin yaplmasiyle hasl

olabilir. Antakya’dan Süveydiye’ye kadar gâyet sa’bü’l-menâl vahi yerler

olmak üzere yirmi mil mesâfe kadar vardr. Mahâll-i mezkûrdan ce-

reyân eden Âsî nehri ise orada gayet sert ve dolakl olup li-ecl’t-tes-

viye doldurulacak ve tahliye olunacakyerler ileyaplacak tünellerden ma da

yalnz onyedi mahalden nehr-i mezbûm ubâr için köprüler inâs lâzm,

olup her mili ancak on sekiz bin ngiliz lirasiyle hâsl olabilir. Nâfi’a

meclisinin skenderun tarîkndan sarf- nazar eylemesi bir taglîta meb-

nîdir. Zt™ Suriye havâlîsinin liman yalnz skenderun olup vahâmet-

havâsiyle berâber ta’yîni gayr-i mümkin zamandan beri Haleb’in ti-

câretine tarîk buras ittihâz olunmutur. Bin sekiz yüz altm üç sene-

mîlâdiyyesi terin-i sanîsine tesâdüf eden ve mâh- cumâdel’ahrenvn

yirmi alts târihiyle müverrah bulunan raport meâlinde Haleb den Is-

kenderun’a kadar lâ-akâllyüz be mil mesâfe olduu bast u beyân ve hatta

Haleb’den Âsi nehrinin azna kadar doksan mil mesâfe olup bu halde

Âsî’den yaplacakyolun elli be milfâidesi olduundan baka skenderun

tarîki yaplrhak lâzm gelse Belen cibâl-i müteselsilesini amakta mü-

kilâtn birinci derecesi çekilecei ityân klnm.se de skenderun tank

sâlifü’z-zikir raportta bast u beyân klnd veçhile Antakya tarîkndan

on be mil daha baîd olmadktan baka bi’l-âkis on be mil kadar kur-

biyeti olduu ber-vech-i âtî müsbetve müdelleldir. öyle ki Amk ovas

gölün cânib-i imâlinden geçtii hâlde Haleb ile skenderun’un mâoeyn

yalnz yetmi be mil olduu nümâyân olur. Antakya’nn ticâreti zeytin

ya ve sabun ve bir mkdâr ipekten ibâret olup bu takdirce ol tarafn

terkinde beis olmamala berâber ileride bir u’be ile beriye kavuturulmas

esheldir. Bir vakitten beri ittihâz olunmu olan da delmek ameliyatn abes
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tecemmu' iyle Hâli dükkânlarn açlmakta olduunu ve mahâll-i mezkûrda

bulunan kesme taçtan masnâ
’
gayet metin ve güzel kale ile câm'-

erifin hüsn-i suretle ta'mîr olunmakta bulunduunu müâhede eyledim.

Payas'dan avdette bir kimesne tarafndan beyân ü ihbâr olunmam bulu-

nan ve Fütûhat-kemeri denilen mahalle vardm. Oradan bir yol ile da
atm ve buradan Ksenophon nâm mehur Yunan müverrihinin on bin nefer-

den mürekkeb bir frka- askeriyyenin beyân- ahvâl- seferiyyelenne

dâiryazd târihinde ve skender târihinde bast u beyân eyledii kalenin

harâbesini buldum. Bu tarîk Haleb yolum bir günden ziyâde kasr ey-

lediinden dolay ezmine-i sâbkada kârbân bu tarîkten iler iken
^

ihtilâl

ve hurâb- mütevâliye ve türkmen kabâilinin tasallutu ve hayadîd ve

derebeyleri bu tarîkin kapanmasna sebeb-i mütekili olmulardr. Bir

klauz ve iki zabtiye ile mahâll-i mezkûrdan geçip zaman- kadimde

yaplm tarîkin her yerde .
âsârn gördüm. Tarîk- mezkûr tuttuum

defterde gösterilen ecâr ile memlû güzel ormanlar arasndan miiru ey ler.

Cebel-i mezkûr üzerinde vâki' bir boazn ortasnda sekz-dokuz bin

kadem tepelerle muhât bir vâdîde bir kale ve saray harâbesini kef eyledim .

Bu mevki’ vâdî-i mezkûr ile berâber oradan mürûr etmekte bulunan yedi

yola nazr ve hâmîdir. Turuk- mezkûrenin üçü denize ve üçü Amk

ovasna ve birisi dan içerisine gider. Mahâll-i mezkûrdan yarm saaU

kadar mesafede eski bir çarnn dahi harabesi bulunup ibu tepe üzerindeki

düz mahâl hâlâ Geçit-aaclar ismiyle tesmiye olunur. Taraf taraf ce-

reyan etmekte olan
1

sular ve görülen müte’addid karye harâbeleri cebd-

mezkûrun bir vakit pek ziyâde ma'mûr ve meskûn bulunduunu sbat

eder. Elma-da'ndan Amik ovasna inerken ovann ucunda bir büyük

kaya kef eyledim ki müte’addid tasâvîr ile münakka idi. ibu kayann

üst tarafnda oyma bir murabba ' kaaimü’z-zâviye içerisinde kaamen

be tasvîr mevcâd ve alt yannda bakaca kezâlik kaamen bir takm^

tasâvîr mehûddur. Daha aasnda tatan oyma bir kap olup içerisi

bir oda eklindedir ve üç tarafnda kezâlik tatan oyma üç sanduka olup

burasnn übhesiz bir kabir idiii ve ikisi büyük ve birisi küçük bulun-

duu görülmütür, ibu kapnn üzerinde hâlâ harfleri
^

mütegayyr ol-

mam ve büyük hurûf ile yazlm yunânî bir çok hutût görüldü. bu

hutûtun kopyasn almak murâd eyledim ise de ddet- hararet- emsden

gayet keskin bir ba arsna tutulduumdan’ bi’z-zarûre bunlarJerk

ile aa tarafta bulunan deirmene ilticâ eyledim. Zann- âczaneme

göre mahâll-i mezkurda âsâr- kadîmeye dâir bir kefi azîme muvaffak

oldum ve ovaya indiimde Reyhâniye aireti müdîr Mustafa Bey ma’-
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tr. Sene be-sene deniz çekilerek terk eylemekte olduu kumdan tahaddüs

etme talk bir hayli mku olduu hâlde sâhil-i bahr ile ibu batakl
ihâta eylemitir. Sâlifü’z-zikir talk arz klman usûlden hâriç brak-

labilir. Bunun ve bir kaç aaç köprü ile üç ta köprünün ve ibu ufak

derenin tarafeynine yaplacak dökme sedlere on be on alt .bin kazmac

amele kâfi görünmektedir. Bir ay ilemek üzere yalnz beyüz ameleye

mühtâc görünen ibu ameliyyât bir kene fi’le getirilir ise artk hükümet

ibu batakln imâl-i arkîsinde vâki ’ dier büyük batakl kurutmak

üzere ahâlîyi bi-hakkin sevk edebilir. Her çend ibu bataklk evvelkinin

üç misli kadar var ise de ahâlî-i mütemekkineye mazarrat pek azdr.

skenderun demir-yolu hâsl olur olmaz ehir defaten kesb-i cesâmet

eyleyerek ve ahâlî bir ve iki mil uzak mahâllere ve dan eteklerine kadar

imâr ve iskân eyleyerek yalnz maazalar sâhilde kalaca der-kârdr.

stanbul ve Londra velhâsl ticâret merkezi bulunan cesîm memleketlerde

dahi hiç kimse merkez-i ticâret ve itigaali olan maazalarda yatp kalk-

mazlar. Süveydiye’nin liman ittihâz olunmasna bin sekizyüz otuz sene-i

mîlâdiyyesinde Ceneral Çezni’nin Frat’a azimeti sebeb-i mütekili olup

ann da hâk- pây-i âlî-i âsafânelerine mütecâsir-i takdimi olduum ibu

muhtasar raportta tafsilini münâsib göremem. bu sebeb üzerine ba’z-

fevâia-i mahsûsa mülâhazas munzam olup Saltanat- seniyye cânibinden

bunca masârif-i kesîre ihtiyariyle istihsâline teebbüs olunan fevâid-i

umâmiyye ile mukaayese olundukta esbâb- mezkûrenin lâ-ey makuule-

sinden idüi tebeyyün eyleyeceinden buras pî-i nazar- tedkîke alna-

candan ngiliz demir-yolu kumpanyasnn Frat üzerine inâsn der-mi-

yân eyledii demir-yolun esbâb- mûcibesi anlalmak ümidiyle mehû-

dât- kemterânemi hâk-i pây- âsafilerine arz etmei vazîfe-i istikaa-

metten add eyledim. skenderun’da müddet-i ikaametimde Amanos dann
ma’berini dahi mu’âyene eyledim. Tahminen bin kadem irtifâmda bu-

lunan Belen memerrinden az mesâfeli yâni iki bin kadem bir tünel ile

öte tarafa ubûr pek çok külfete mühtâc deildir. Bu mevki
'
geçildikten

sonra Amik ovasna vusûl sehlü’l-husûldür
. firâ ameliyyâta lâzm olan

kereste ve ta ve kireç pek yaknlarda mevcûd olup ameliyyât icrâ olunacak

mahâllin talar yumuak ve topraklarnn tabî’ati matlûba muvâfktr.

Vâlî-i müârün-ileyh hazretlerinin irâdesi üzere skenderun limanna

dört saat mesâfede bulunan Payas ehrini dahi mu’âyene eyledim. Kay-

makam bulunan Veysi Efendi tarafndan nezâret ve kemâl-i ikdâm u

gayret ile âsâr- atîkadan ma’dûd olan Pazar-mahâlli tathîr u ta’mîr

olunduunu ve idâre-i hâzra semeresi olan emniyetten dolay ehl-i san’atin
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eylediler. Muahharan bir aralk tatarlar Eçmiyadzm taraflarm

pâmâl-i huyûl-i hasar ettiklerinde ermeniler beri taraflara hicret

etmeleriyle katoikos dahi familyasiyle berâber ben tarafa gelerek

Sis’de mehûr manastn inâ ile orasm merkez- hukumet-

ruhâniyye eylemitir ve bu familyadan bin dahi Kurdstan da

Vâki’ Ahtamar adasmda kalmtr. Bu cihetle ermeniler için

iki merkez-i rûhânî peyda olup ikisinde dahi piskoposlar yeti-

tirilmee balamtr. Fakat asl katoikos Ss’e gelip ermeniler

beyninde mu’teber olan bâ’z âsâr ann yedinde bulunmagla

Ahtamar’a nisbetle Sis katoikosu daha ziyâde muhterem d-ve

ikisinde dahi katoikoslar bu familyaya mahsûs olmak üzere

bi’t-tevârüs intihâb oluna-gelmitir. Ba’dehû Eçmryadzm tarafn-

dan tatarlarn erru mazarrat ber-taraf oldukta ermeniler ma

-

bed-i kadîmlerini ihyâ etmek üzere Sis’deki katoikosu Eçm-

yadzin’e gelmek üzere da’vet etmiler ise de familya Sis tarafnda

yerlemi olduu cihetle oradan ayrlp gidemediklerinden erme-

niler beyninde hâricden katoikos intihâb etmek usûlu mer y-

yü’l-icrâ olmutur ve Sis katoikosu eski katoikos neslinden olup

emânât- kadîme dahi Sis manastrnda bulunduu cihetle birinci

reîs-i rûhânî olmak iddi’âsmda bulunmu ise de Eçmiyadzm

ma’bed-i kadîm olmak hasebiyle ve katoikosluuna piskoposlar

içinden beyne’l-mille mu’teber ve muhterem zâtler intihâb

olunmala Eçmiyadzin Kilisesi enzâr- âmmede tefevvuka

balayp bu sûrede iki Kilise beyninde rekaabet eksik olmamtr.

Kozan ve Adana ve Mara ve Zeytun ve Gürün ve Dârende ve

Divrik ve Malatya ve Behisni ve Urfa ve Rumkale ve Birecik

ve Nizib ve Ayintab ve Haleb ve Antakya ve Lazkye beldele-

rinde vâki’ ermeni kilise ve manastrlar hep Sis katoikosluuna

tâbi’dir. Ermenilerin bir de stanbul ve Kudüs patrikleri ve bun-

larn dahi müstekillen dâire-i rûhâniyyeleri vardr. Fakat bunlar

piskopos rütbesinde olup kendileri bu rütbeyi veremezler.

Piskoposluk rütbesi ve zeyt-i mukaddes kaynatmak katokos-

lara mahsûstur. Ma’amâfih stanbul patrii merkez-i saltanatta

bulunarak Bâbâlî ile muhâbere ede-geldiinden bu cihetle

bütün ermenilerin merci’idir ve katoikoslarn vâsta-i muha-

beresidir. Patrikler ekseriyâ Eçmiyadzin’de piskopos olmu

yâhud oraya gidip gelmi olan piskoposlardan intihâb oluna-gel-

dii cihetle stanbul ve tevâbi’i ermenileri Eçmiyadzin’e mâl
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rifetiyle nizâmât- cedide mucibince emr-i iskâna çalmakla olduklar

hâlde buldum. Mûmâ-ileyh Mustafa Bey oymaklar muhtârânm intihâb

ve tertîb ile megul idi. Gece saat iki sularnda kyâfet-i mahsûsasiyle

hiç Türkçe bir harf bilmez olduu hâlde mahâll-i mezkûrda bir talya’l

papas Beyrut’a müteveccihen mahâll-i mezkûra geldiini görüp te'ac-

cüb eyledim. Bu madde yalnz imdi emniyyet-i turuk ne merkezde ol-

duunu isbâta kâfidir. Gece esnây-i tarîkte çâkerlerini at tepmi oldu-

undan baka hiç bir zahmet görmiyerek Haleb’e vâsl oldum ve dev-

letlû Vâli Paa hazretlerinin emirlerini alarak ve kendisine bir raport

vererek hâk-i pây-i âtî-i âsafanelerine dahi ibu raportu takdime mücaseret

eyledim.

Fi 7 zilka’de sene gg ve fi o eylül sene gj

TEZKRE No. 38

Haleb’den Dersaâdet’e geldiimizde Sis katoikosluu mes’

elesi henüz hâil olunamam idüinden buna dâir ba’z- ma’-

lûmât vermek üzere bu tezkirenin tahrîrini münâsib gördüm.

Hristiyanln evâilinde zuhûra gelen tevhîd ve teslis bahsi

üzerine znik’de mun’akid olan cem’iyyet-i rûhâniyyede ekse-

riyyet-i ârâ ile teslise karâr verilerek Arius’un mezhebi ibtâl

olunmala ana tâbi’ olanlar her taraftan tard olunmulardr.

Ba’dehû Kostantiniye ve Roma kiliseleri beyninde zuhûra

gelen ihtilâfm hâili kaabil olamayp ark ve Garb kiliseleri deyu

birbirinden ayrld ve Garb kilisesine tâbi’ olanlara katolik ve

ark kilisesine tâbi’ olanlara ortodoks denildi. Kostantiniye dîn-i

îsevînin ner ü i’lânma mebde’ olduuna ve Roma ise merkez-i

kadîm bulunduuna mebnî stanbul patrii ile papa yek-diere

tekaddüm ve tefevvuk iddi’âsma düdüler. Binâen-alâ-zâlik Roma

devleti ark imparatorluu ve Garb imparatorluu deyu ikiye

münkasim olduu gibi hristiyanlar dahi mezhebce ol veçhile iki

ksm oldular. Ba’dehû yine bir mes’ele-i dîniyye üzerine Kad-

köyü’nde akd olunan cem’iyyet-i dîniyyeye Eçmiyadzin piskopo-

su gelemediinden ann gyâbnda verilen karâr kabûl etmedii

cihetle ark kilisesine tâbi’ olanlar ikiye münkasim oldu ve

ermeniler rumlardan ayrlarak Eçmiyadzin piskoposuna tâbi

oldular ve an katoikos yânî reîs-i umûmî-i rûhânî deyu tesmiye
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Tercüman bir gün Akif Paa’ya : “Siz bu Eçmiyadzin meselesini

takdir etmiyosunuz Bir millet ne kadar kendi dm ü mezhebine sadk

olur ise devletine dahi o kadar sâdk olur. Ermenilerin mezheblerine sa-

dâkatleri ise ancak Eçmiyadzin Kilisesine olan irtibâtlannn takviyetiyle

kuvvet bulur'’ dedikte Akif Paa: “
Evet evet. Mes'elenin ehemmiyetini

çimdi anladm. Ammâ siz bu babda bize bir hüsn-i misal gösterseniz

biz de tabî'atiyle size pey-rev oluruz. Meselâ Kazan ve Ejderhan eyâ-

letlerinde bu kadar müslüman var. Bunlarn tam Hilafet-i islamiyyeye

olan rabtalarnn takviyetiyle emr-i diyânetleri kuvvet bulur. Balca

husûsât- dîniyyelerinde orann ulemâs eyhülislâm Efendi’ye mürâ-

ca’at etmek usûl ittihâz olunsa umûr-i dîniyyeleri kesb-i kuvvet ve intizâm

ederek bundan Rusya devletine sadakatlerinin tezayüdünü gördüümüz

gibi biz de bi’t-tab ' Eçmiyadzin' e ermenilerin revâbtn takviye için

lâzm gelen esbaba teebbüs eylerizi” demekle artk Rusya tercüman

bu ihtârâttan vaz geçmitir. Lâkin andan sonra Rusyalu doru-

dan doruya ermenileri celb ü imâleye sarf- mesa’ ede-gelmi-

tir ve bi’t-tedrîc ermeniler içinde hayli tarafdâr kazanmtr ve

bu bâbta bizim gafletimizden yâhud tegaafülümüzden pek çok

istifâde eylemitir. Rusya sefâretinin iltimas üzerine tebe’a-i

Devlet-i aliyye kendi tebe’asndan olan pek çok ermeni mu’te-

berâmna rütbe ve nianlar verip bu ise menâfi’-i politikyyesine

pek ziyâde halel getirmitir.

Krm muhârebesi münâsebetiyle isdâr buyrulan slâhat

fermân- âlîsi hükmünce rum patriklii için bir nizâm-nâme

yapld gibi ermeniler dahi bir nizâm-nâme lâyihas kaleme

alp Bâbâlî’ye verdiler. Bu lâyiha Fransa’nn cumhûriyet za-

manlarnda yaplm olan nizâm-nâmelere benzer bir yolda idi.

Ta’dîl ü tashihi için Bâbâlî’de akd olunan komisyonun riya-

setine me’mûr buyrulduum cihetle mevâdd-i mündericesinin

sülüsü mikdâr tayy ile mevâdd- bâkîyesi mümkin mertebe ta’-

dîl edildi, ite ol vakit yeni yetien ermeni çelebilerinin ne yol

aldklar görüldü. Bu komisyonda der-miyân olunan mevâddan

birisi dahi Sis ve Ahtamar katoikoslar hakknda câri olan te-

vârüs usûlünün ilgaasiyle hâricden bunlara katoikos intihâb-

nn cevâzma ve husûsât- sâirelerine dâir ba’z- fkarâtn nizâma

rabt husûsu idi. Lâkin ol vakit Bâbâlî’nin nüfûzu Kozan’da

henüz câri olmadndan bu bahsin sonraya braklmas Kozan’n

T'"
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ve müncezib olarak her sene stanbul’dan Eçmiyadzin pisko-

posuna surreler gönderilirdi. Hâlbuki Eçmiyadzin kilisesi me-
mâlik irâniyyede iken muahharan Rusya devleti Revan kt’asm
ran’dan alp memâlikine ilhaak etmekle Eçmiyadzin dahi Rusya
memâlikinde kalmtr. Bunun üzerine stanbul’un ermenilere

âid olan efkâr-i politikasna tegayyür gelmitir. Sultan Mahrriud
Hân- sân hazretlerinin asrnda ermeni mu’teberânmdan me-
hûr Kazaz Artin nezd-i saltanatta sözü nafiz olduu gibi kavmi
arasnda dahî mütekellim-i vahde olmala Eçmiyadzin Kili-

sesi Rusya devletine geçtikten sonra ermenileri iknâ’ ile bu sur-

releri kat’ettirmi ve Sis katoikosluuna daha ziyâde ehemmiyet
vermitir. Fakat Kozan-oullarnm dest-i tegallübünde olup
Sis ile Adana’nm mâbeyni dahi cevlân-gâh- aâir olmak ha-

sebiyle ermenilere göre Sis’e gidip gelmekte sühûlet olma-
dndan Sis katoikosluunun umûru gerei gibi tanzim olu-

namamtr.
Rusya devleti ise Eçmiyadzin vâstasiyle her taraftaki

ermenileri tarafna celb ü imâle ettirmek emelinde bulunduun-
dan ara sra Rusya sefareti Ba-tercümam reîsülküttâb bulunan
Akif Paa’ya stanbul’dan Eçmiyadzin’e irsâl oluna-gelen

surrelerin kemâ-kân gönderilmesi için ermenilere tenbîh olun-
masn ihtârdan hâlî olmaz imi. Lâkin Kazaz Artin bu bâbda
ermenileri iknâ’ ve ilzâm ettikte Akif Paa’ya dahi beyân- hâl

ederek :

“Mukaddemâ Eçmiyadzin Devlet-i aliyye’ e nisbetle küçük

bulman Devlet-i irâniyye yedinde bulunmala stanbul orasn buraya

çekerdi. imdi Rusya gibi kavi ve edîdü’-ekîme bir devlet eline geçti.

Bundan sonra burasn o tarafa çeker. Bu tarîk ile ermenilerden Rusya'ya

meyi edenler olur. Devlet-i aliyye dahi bunu görüp ermenilerden sour.
Hâlbuki çimdi Devlet-i aliyye’nin kuvve-i mâliyyesi ermenilerin elindedir

ve bütün osmanl me’mûrlarnn paras ve muhâsebesi ermeni sarrafla-

rnn odalarndadr. OsmanlIlarn indinde en ziyâde muhterem olan rz
u nâmûslar ermeni ayvazlara teslim ü tevdi’ olunuyor. Bu emniyete

halel gelirse ermeni tâifesi azîm hasara urar. Devlet-i aliyye dahi po-

litikaca mutazarrr olur. Ann için artk stanbul’un Eçmiyadzin’e olan

rabtasna zaf getirmek lâzime-i hâlden görülür. Binâen-aleyh Eçmi-
yadzin sünelerinin kat’ma karâr verdirdim. Siz de buna dayanmalsnz”
demi olduundan Akif Paa Rusya Ba-tercümanmn bu bâbda
olan ihtârâtna ehemmiyet vermeyip birer sûretle geçitirmi.
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için emir vermi idi. Bu esnada biz dahi Haleb vâlisi bulundu-

umuz cihetle bu emrin icrâsmda tereddüd ettim ise de bu

bâbda stanbul’ca isrâr olunmala ve o srada Ngoos dahi

Adana’da bulunmala Adana mutasarrfl tarafmdan Njgo-

os Dersaâdet’e gönderilmitir. Bunun üzerine Patrikhâne’-

den nasb olunan kaymakam Haleb vilâyetine gelmi ise

de Kozan ermenileri tarafmdan kabûl olunmad cihetle Sis e

gidemeyip Haleb’e geldi. Ba’dehû Ayintab’a gidip orada kald.

Nigoos ise Dersaâdet’de menfî gibi bir hâlde idi. Dîyân- ah-

kâm- adliyye riyâsetiyle Dersaâdet’e geldiim vakit henüz

bu mes’ele hâil olunamam idi. Bir aralk Patrikhane ce in-

tihâb olunan katoikos Sis’e gönderildiyse de o dahi orada

duramayp Mara’a giderek orada ikaamete mecbûr olmutur.

Elhâsl Eçmiyadzin tarafna mâil ve meclûb olan frkann ga-

lebesi ve Bâbâlî’ce menâfi’-i devlete muvafk olacak surette

ie itinâ olunmamas hasebiyle Sis manastr ve kilisesi hakknda

mutasavver olan eyler icrâ olunamad ve Sis katoikosluu

umûru muhtell ü müevve bir hâlde kald.

Fi 7 ZUka’de sene 298 ve fî 18 eylül sem 297

TEZKRE No. 39

Otuz yedinci tezkirede beyân olunduu üzere Haleb’den

Dîvân- ahkâm- adliyye riyâsetiyle Dersaâdet’e gelip bir taraf-

tan tekîlât- adliyye ile megul olduumuz hâlde bir taraftan

dahi Mecelle-i ahkâm- adliyye nâmiyle mu’âmelât-
.

fkhyyey

hâvî bir kitâb te’lîf etmek üzere Dîvan- alkâm- adliyye dâire-

sinde taht- riyâsetimizde olarak tekil olunan cem iyyet-i il-

miyyede müzâkerât ve mübâhasât ile megul idik.

Dîvân- ahkâm- adliyye hukuk ve ceza ksmlarna mün-

kasim olarak hâlâ mahkeme-i temyîz denilen hey’et olmala

muahharan mahkeme-i nizâmiyye nâmiyle bir mahkeme- stma

dahi tekil olundu ve Dîvân- ahkâm- adliyye ryâset unvan

nezârete tahvîl olunarak uhdemizde ikbaa klnd. Gerek ri-

yâset ve gerek nezâret unvâniyle iki sene te’sis-i usûl-i adliyyeye

sarf- mesâ’î olunduktan sonra Misâlimiz vuku’ buldu. Muah-

haran Âlî Paa’nn vefâtiyle Mahmud Paa makaam- sadârete

geldikte zuhûra getirilen tahavvülât- acîbe arasnda bizim

/
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zabt u slâhndan sonra müzâkeresi husûsuna karâr verdirilerek

nizâm-nâmede bunlardan sükût olunmu idi.

Frka-i islâhiyye ile Kozan’a gittiimizde Sis katokosu

vefât etmekle ann akrabâsmdan olup ma’iyyetinde müdîr-i

umuru makamnda bulunan Nigoos nâm piskopos mahallince

usûl-i kadîmesi veçhile Sis katoikosluuna bi’l-intihâb buna

dâir verilen mahzar ve mazbata Bâbâlî’ye takdim olundu ve

Sis manastr ve kilisesinin ta’mîri ve Kozan kt as vaktiyle tah-

rîr olunmam idüine mebn manastr tarafndan ara sra zi-

ra’at olunan ve manastra münâsebeti olan bir büyük kt’a ara-

zînin manastra rabtiyle müceddeden Defter-i hâkaanî’ye kayd

düürülmesi ve Sis ile Adana arasnda manastra merbut olmak

üzere büyücek hanlar yaptrlmas ve Adana ya kadar bir ose

yol inâs velhâsl stanbul’dan gidecek ermenilerin Sis e kadar

emn ü âsâyi ile gidip gelebilmeleri zmnnda her türlü teshî-

lâtm icrâs ile stanbul ermenilerinin yüzlerini Sis katoikos-

luuna doru çevirmek mutâlâ’ât tasmm ve Dersaâdet e av-

dette Sis manastrnn ta’mîrât için cânib-i mîrîden be yük

kuru sarfiyle ermeni sarrâfân ve mu’teberânma dahi birer

mkdâr iâne ettirilmek üzere lâzm gelenler tevîk klnd ve

ol vakit ermeniler içinde Sis manastrnn bu veçhile enlenme-

sini isteyenler var ise de Eçmiyadzin tarafma mail olanlar çok

idi. Rusya tarafdârân ise bu fikre hasr-mesâ’î ettiklerinden Ss’in

bu veçhile ân u öhret kazanmasn tervîc etmedikten baka

Sis dâiresi halknn usûl-i kadîme veçhile kendi kendilerine ka-

toikos intihâb etmelerine muvafakat etmeyip umûmen ermeni-

ler tarafndan intihâb olunmak usûlünün vaz 1 dâ, iyesine düerek

stanbul’daki ermeni patrikhânesi meclisinin ekseriyyet-i ârâ-

siyle Nigoos’un katoikosluu redd olundu. Nigoos^ ise

:

“stanbul patrii bizim iimize ne karyor. 0 bizim ma ruzâtmz

Bâbâlî’ye tebli eder kapu-kethüdâmz .
hükmündedir” diyerek Sis

dâiresinde bulunan piskoposlardan ba’zlarm celb [ile] hazî-

neyi açp ve ermeniler beyninde pek mu’azzez add olunan

emânetleri çkarp zeyt-i mukaddes ile yalanm ye hod be-hod

katoikosluk makaamna geçip oturmutur. Patrikhâne meclisi

buna hiddet ederek ann katoikosluunu kabûl etmeyip Sis’e

bir katoikos kaymakam göndermi ve ermeni patriinin tak-

riri üzerine Bâbâlî dahi Nigogos un Dersaadet e gönderilmesi
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dahi stanbul’da bekaamz muvâfk- hâl ü maslahat görülme-

diinden uhdemize müceddeden tekil olunan Mara vâlilii

tevcih olunmala posta vapuruna râkiben Mersin’e çkp Adana

tarîkiyle Mara’a giderken Çukurova’nn ma’mûriyetini görüp

mütelezziz oldum.

Mukaddema tekil etmi olduumuz Haleb vilâyetinin

cesâmeti cihetiyle stanbul’a avdetimizden sonra idâresinde

su’ûbet görülerek iki vilâyete taksim, olunmu idi. öyle ki Adana

ve Kozan ve Payas sancaklar ayrca bir vilâyet olmak üzere

Haleb vilâyetinden ifrâz klnm idi. Bu kerre tekil olunan Ma-

ra vâliliinin hüdûdu tâ’yîn olunmayp ancak Kozan ile Gebel-i

Bereket anda dâhil olmala bi’t-tab’ Kozan ve Payas sancak-

lar Mara eyâleti dâhilinde kalm idi. Böyle hüdûdu mübhem
vâlilik tekili ma’nâsz bir ey görünür ise de ol vakit Bâbâlî’nin

ileri hep böyle ma’nâsz ve yolsuz bir hâlde idi ve garaz bizim

stanbul’dan teb’îdimiz idi.

Mukaddemâ Haleb’den stanbul’a gelirken Osmâniye vücûhu

Belen’e gelip bizimle görütüklerinde Osmâniye kasabas ücra yer-

de bulunduundan Adana’dan slâhiye ve Mara tarafna giden

yolcular kasabaya ramayp bu cihetle ahz 11 îtâdan mahrûm ol-

duklarn derk etmekle bu kasabay cadde üzerinde vâki’ Pazar-

yeri’ne nakl etmek için vâki’ olan istid’âlar üzerine kendilerine

ruhsat verilmi ve anlar dahi hemen eski kasaba ve baçelerini

kendilerine sayfiye olmak üzere terk ederek Pazar-yeri’nde mü-

ceddeden bir kasaba bina etmiler idi. Bu kere Mara’a giderken

bu yeni Osmâniye kasabasna uranlarak bundan dahi kesb-i ne-

ât ve inirâh eyledim. Fakat Gâvur-da hakknda te’sîs olunmu

olan üsûl-i esâsiyyenin ba’zlarna halel getirilmi olduu cihetle

hemen bunlar vaz- aslîsine ircâ’ ettim ve Mara’a gittim. Nezr-i

mevlevîye muvâfk olarak on sekiz gün Mara’da ikaametten

sonra Dersaâdet’e avdete me’zûn oldduuma dâir bir telgraf-

nâme-i sâmî aldm ve hemen slâhiye ve Hassa tarîkiyle hareket

olunarak ve Cebel-i Bereket’in bu cihetce görülen bozuk ileri

düzeltilerek skenderun’a gelip posta vapuruna râkiben Der-

saâdet’e geldim. Bu muhdes Mara vâlilii dahi i'lgaa ile hâl-i

aslîsine ircâ’ edilmi bizim gidip geliimiz dahi dâire-i islâhiy-

yede bozulmu olan mesâlih-i esâsiyyeyi düzeltmekten ibâret

olmutur.
Fi 7 zilka’de sene 298 ve fi 18 eylül sene 297
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177, 182, 183, 187, 189, 191,

204, 205, 213, 215, 234, 235,

237-240.

Bâb- fetvâ, Meihat dâiresi, 106.

Bâbil, 150.

(
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da kazâ merkezi kasaba (Arga),

107, 108, 201.

Akhisar, Travnik sanca kazalarn-

dan, kasaba (Skoplje), 37, 88,

93-

Akif Paa, Reîsülküttâb, 236, 237.

Akkaya, Sis civarnda bir varsak kö-

yü, 116.

Akova (Bijelopolje), Bosna vilâyeti-

nin Yenipazar sanca kazala-

rndan Bihor’a bal kasaba,

89, 95-

Aksu, Ceyhan nehri tâbi’lerinden,

(metindeki Zamant ile birlee-

rek Seyhan nehrini meydaa ge-

tirdii ifâdesinden Göksu kasd-

edildii anlalyor), 115.

Akyar (jL/f), Ulal dalarnda köy,

161.

Âl-i Ramazan, 194.

Alabal Zeytun köylerin-

den, 120, 121.

Alada, Zamant boylarnda Toros

silsilesinin en yüksek «a, 115.

Alagöz gedii, Kürkütlü nahiyesinde

mevki’, 149.

Alekird’li Mehmed Bey (Paa), Fr-

lca-i islâhiyye’de Kafkas süvari-

leri kumandan, Mîrimîran ve

ûrây- devlet âzas, 134, 135,

156, 165, 184-187.

Âlî Paa, Hâriciye nazr, Sadâret

kaymakam, 52, 76 ,
I0®> aI

122, 198, 199, 212, 239.

Ali Aa, Keferdz ileri geleni, slâhi-

ye kazas meclis-i idare, âzas,

15°.

Ali Bekir-olu Ahmed Aa, bk. (Deli

Fak), 159, 177,

Ali Bekir-olu Ali Aa, 141, 152, 153,

160, 166, 168, 174, 179, 189.

Ali Bekir-oullar, Ulallarm birer

nahiye saylan be oymandan
birinin bandaki derebeyleri,

127-129, 132, 153, 160.

Ali Bekir-olu nâhiyesi (ba’zan, yurdu

ve yaylas), Ulal dalarnn en

sarp yerleri, 128, 156, 159, 164-

166, 214.

Ali Bey, Topal Aa-zâde Yusuf Aa’-

nn olu, Kozan- garbi aas,

o.
Ali Bey, Miralay, Üçüncü ordu üme-

râsndan, Bosna birinci alay ku-

mandan, 74, 83, 104.

Ali Bey, Ekbez beylerinin en büyüü
Ahmed Bey’in birâder-zâdesi,

146, 152.

Ali Bey, Ekbez beylerinin en büyüü
Ahmed Bey’in dier birâder-zâ-

desi, 146.

Ali Bey, Kozan-oullanndan Samur

Aa-zâde Haan Bey’in olu, 112.

Ali Bey, Kozan-oullanndan Hâsl

Aa’mn olu, 109.

Ali Bey, Kozan oullarndan Hâsl

Aa-zâde Ali Bey’in olu, 109.

Ali Bey, Koza- garb aas Ömer

Aa’nm olu, i 11, 171, 178.

Ali Bey, Kozan- arkî aas (müdîri)

Yusuf Aa’nm olu, 179, 182,

183, 186, 187.

Ali Bey, Samur Aa-zâde Kozan-

arkî aas Mehmed Aa’mn
olu, 111.

Ali Kâhya, Hac Osmanl karyesi

kethüdalarndan, Ky nahiyesi-

nin en büyük kethüdas, 160,

161.

Ali Paa, Ferik, Belgrad muhafz,

100.

Ali Rza Paa, Adana valisi, 140, 175.

Almanya, 23, 56.

Âmanos dalan (bk, Gâvur-da), 230.

Amerika, 97.

Amik ovas, 126, 129, 136, 141, 142,

149, 150, 230, 232, 233.

Amîkî, Kürd-da’ndaki üç airet-

ten biri, 144.
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Belgrad, 55, 100.

. Belina (‘‘ti)
,
Bosna vilâyetinin z-

vornik sanca kazalarndan,

Bjelina kasabas, 37, 87, 94.

Bena (öbj), Karada hüdûdunda,

Hersek sancann Bileke kaza-

sna bal Banjani nahiyesi, 6,

10-14, 34, 96.

Berane (“iU), Yenipazar sancan-

da, Lim suyu üzerindeki Berani

kasabas, 54.

Berdan, Tarsus çay, 124.

Bey câmi’i, Saray Bosna’da Husrev

Bey câmi’i, Begova camiya, 35.

Beyolu, stanbul’un tannm, sem-

ti, 38, 103, 104.

Beyrut, 124, 132, 21 1, 234,

Bihke ( ) , Bosna eyâleti sancak-

larndan, Bihac kasabas, 26, 29,

33, 37, 4i, 62, 74, 85, 86, 88-90,

93, 96-

Bihke’li Mehmed Bey (Paa), Bosna

ileri gelenlerinden, Mîrimîran,

29, 36.

Bihor (jj-çl), Yenipazar sanca ka-

zâlarmdan, kasaba, 89, 95.

. Bileke Hersek Sanca kazâ-

larndan, Bileki kasabas, 10, 13,

14, 33, 34, 75, 96-

Birçe Izvornik sanca kazâ-

larndan, kasaba, 56, 57, 88, 95.

Birecik, Frat’n sol sahilinde Urfa’ya

bal kazâ merkezi kasaba, 195,

226, 235.

Blagay (cS^l), Hersek sancann
Mostar kazâsmda köy, 96.

Boçko Knezoviç Piva

rüesâsndan, 10.

Böazköyü, Tuna’mn sa sâhilinde

kasaba, Köstence demir yolunda

istasyon, (Çernavoda), 104.

Bodan, 201.

Bosna, 3-6, 8-12, 17, 19, 21-24, 26-44,

47-5', 53, 61-63. 65-69, 71-75,
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77-85, 87, 89-93, 96-100, 102,

104, 105, 107, 198-201, 205.

Bosna despotu (Metropolit), Ignatios

II., 26.

Bosna nehri, 62, 64.

Bozaaç Ceyhan havzas

ile skenderun körfezi sahili ara-

sndaki ksm, 193.

Bozdoan (öUnjjj), Kars- Zülkad-

riye ile Ceyhan nehri arasnda

klayan türkmen aireti; Boz-

doan- bâlâ, airetin Hemite

kalesi civârnda iskân olunan

ksm; Bozdoan- zîr, Adana
sancanda nâhiye, 1 1 8, 204,

208, 223.

Breçka Izvornik sanca ka-

zâlarmdan kasaba, 87, 94.

Breze (vapoli, »Jj'.) îzvorik san-

cann Belina kazâsmdaki B e-

zevopolje kasabas (Breze ve Apo-

li okunuu yanltr), 94.

Brod (cöjj',), Banyaluka sancann
Derbend kazâsmda ve Sava neh-

ri üzerinde kasaba, 64, 68, 70,

94-

Bucak, Sunbas nâhiyesinde köy, 1
1
7.

Bulank Gâvur - dalarnn
Ceyhan nehrinden Ulal dala-

rna kadar olan ksm, Mara’n,
merkezi Baçe olan kazâs, 122,

126-128, 135, 150,' 153-155, 158,

160, 1 6 1 , 224, 226.

Bulduk Sis havâlisinde bir

airet, 184.

Burnaz köprüsü, Payas civârnda

Burnaz adl mevki’de köprü,

131.

Bursa, 174, 199.

Busovaça Izniçe’nin ce-

nubunda köy, 64.

Bükre, 101.

Büyük Çamla suyu, stanbul’un ta-

nnm iyi sularndan, 57.
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Bacburnu {öjj, r h) • Kinez’e dört

saatlik mesâfede ve Çukurova

tarafnda mevki’, 159, 161.

Baçecik Belenköy’den Ee-

pnar’na giden yol üstünde köy

(Belenköy) kazas köylerinden,

1 16.

Badad, 126, 195, 230.

Bahâüddin Efendi, Haleb müftisi

ve eyhü’l-meâyihi, 226, 227.

Bakroviç Mehmed Aa, Bosna ileri

gelenlerinden, 74.

Banska ( dL-i h
) > Mitrovça’nm imâl

tarafndaki Bajnska kasabas (taf-

silât için bk. Charles Pertusier,

La Bosnie dans ses rapports

avec l’Empire Ottoman, Paris,

1822, s. 351 v. dd). Mitrooviça

sancanda kasaba (Mitroviça

kazas ma’a Palanka- Banska),

95-

Banyaluka (
4ÇjJkj), Bosna’da Vrbas

suyu üzerindeki Banja-Luka ka-

sabas, Bosna eyâletinde sancak,

26, 29, 37, 41, 57, 74> 85, 88, 90,

,94 96, 99-

Bar, kodra civârnda Adriyatik sa-

hiline yakn Antivari kasabas,

17-

Barazan, (dljljl), Zamant suyu-

nun sa sâhilinde, Alada aa-
snda köy, 115.

Barazi Sürûc kazâsnda ai-

ret, 224.

Baria (Vtjl-i) Haleb vilâyetinin Hâ-

run kâzâsnda nahiye, 222.

Basra, Basra körfezi, 195, 230.

Bakonu G/A»5 u-^), Mara yakn-

larnda yayla, 123 (Mara beyi

Süleyman Paa, Cebbar-zâde

Celâl Paa’ya malûb olup Ko-

zân-oluna snarak Sis’de ya-

arken, vaktiyle Bakonu’da ge-

çirdii hayâta tahassürle dolu bir

iir söylemiti. Bu türküye âid

Tezâki-’deki kt’a, aslnn birinci

ve üçüncü kt’alarnm msra’-

larndan ba’zi kelimelerini dei-

tirilmek sûretiyle alnmtr (kr.

Besim Atalay, Mara. tarihi ve

corafyas, stanbul, 1 339 j
s '

v. d.), 123.

Bayezid Bey, Mara’a Osrnanl hâki-

miyetini müteâkb ta’yîn olunan

bey (Mara ahâlîsinin ayrld
iki zümreden birine Bayezid’li

denirdi), 122.

Bazya, Tuna üstünde ve Belgrad’m

arknda iskele, 100.

Behesni, Malatya dalarnn cenûb

eteindeki Besni kasabas, 235.

Bekir Bey, Belen kaymakam, 186.

Belen (ö’Shrf), skenderun’dan imâli

Sûriye’ye giden yolun Ama-

nos dalarn at geçid üze-

rindeki kasaba (tafsilât için bk.

Besim Darkot, Belen, A), 124,

126, 127, 132, 133, 136, 139, 141,

149, 150, 223, 228, 230-232, 240.

Belenköy Feke’nin ce-

nûb- garbisinde, Kozan garbi

aalarnn makam olan köy,

Kozan sancanda kazâ (
Adana

sâlnâmesi 1294, s. 90). Cevdet Pa-

a, Belenköy adnn, Baçecik’-

den buraya bir saat kala Kozan

belinden inildii için verildii

söyler. (Leonce M. Alishân, Sis-

souan, Venise 1899 s., 17' de

“le village de Belen”; A. Ritter

zur Helle von Samo, Die Vötker

des osmanischen Reiches, Wien,

1877, s. 91 ’de Bilanköi; Kiepet’-

de Beilânkeui ;
ba’z haritalarda

ise eklinde), 109, 115,

116, 119, 176, 180-182, 185, 186,

203, 206, 223.

Belen’l Mustafa Paa, Adana vâlile-

rinden (ölümü, evvâl 1245), 131.
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Çatalba Mustafa Paa, Arabistan

ordusu müiri Kbrs’l Mehmed
Paa’nn Gâvur-dat üzerine

gönderdii kuvvetlerin kuman-

dam, 128, 1 29, 153-

Çataloiuk .(î>Jjl J^), Zamant bo-

yundaki Rum nahiyesinde köy

(Belenköy kazasnda nâhiye),

115, 1 16,

Çaynça, Bosna’da kasaba,

Gorajde ile beraber Saray Bosna

sanca kazalarndan, 49, 50,

88,92.

Çelebpazarl, Saray Bosna sanca
kazâlarndan, Rogatiça kasa-

bas, 50, 56, 87, 92, 93.

Çelikânlu , Dumdum ova-

snda yaayan bir asîret, 125,

126, 150, 158, 224.

Çend-olu Ulallarn

birer nâhiye saylan be oyma-

ndan birinin bandaki dere-

beyi, 127, 129, 153, 154, 165»

168, 170.

Çend-olu Molla Aa, Akyar kar-

yesi kethüdas, 161

.

Çend-olu nahiyesi, Ulal dalar-

nn Çukurova’ya bakan ksm,

Osmâniye nahiyelerinden, 128,

159» l6l > 22 3-

Çerçili (Jsrjr), Gâvur-da’nda,

Nigolu kalesi civarnda nâhiye

(bölge), Hârûnive nahiyesinde

(Köylerimizin adlan, stanbul,

1928, s. 521 de, Çerçi olu), 125-

128,147-151.
.

Çerke Bey-zâde Hac Bey, Afar

aireti beyi, 157.

Çerkovtse (u-i JjijZ?) > Hersek san-

ca kazâlarmdan Foça’nn Cer-

kovitza nahiyesi, 49, 95 (s. 49’da-

ki okunu yanltr).

Çoban - oullar, Ekbez, Tiyek ve

Haclar bölgesi beyleri, 122.

/

Çoban - ta, Badad seferinde Ti-

yek’de ordugâh kuran Mrâd
IV’a bir çobann bulup takdim

ettii söylenen elmas, (rivâyete

göre Pâdiâh, Ekbez, Tiyek ve

Haclar nâhiyelerint bu çobana

tefviz etmi, Çoban-oullart bu

çobann soyundan geliyormu),

126.

Çukurova, 108, 113-115, 117, 118,

123, 124, 127-130, 132, 136,

137. i49> i56' r6l >
i65. 170.

181, 182, 187, 189, 193-195.

203-205, 207-209, 226, 240.

Da köyleri, Payas sancann sken-

derun körfezine bakan köyleri

129-

Dalmaçya, 15, 17.

Dâr- ûrây- askerî, 43, 72, 105.

Dârâ, Büyük skender’in yendii Pers

kral Dareios III Kodoman,

150.

Dârende, Sivas’n cenûbunda Tohma
suyu üzerinde kasaba, 235.

Darkû , Âsi nehri üzerinde

kasaba, Cisr - uur’a bal nâ-

hiye, 222.

Dede Bey, Küçük Ali-olu Halil Pa-

a’nm büyük olu, 130, 131.

Dede Bey, Küçük Ali-olu Halil Pa-

a-zâde Musdk Paa’nm büyük

olu, 132, 141, 152, 153, 160,

168, 169, 174, 179, 189, 190.

Defter-i hâkaanî, 83, 109, 238.

Deli Fak (j»ia), Ali Bekir-olu Ali

Aa’nm küçük kardei Ahmed

Aa (b. bk.), 166, 174, 189, 213,

214.

Deli Halil, Hac Ömer-olu, Kürd-

da’n hükmü altnda tutmu

olan âsî derebeyi, 125, 133, 144,

145. ’47. '52, 153. >68, 169,

174, 179-181.
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Büyük güllü [l}^'^JU i)

>

Ulal da-
larnda Ali Bekir-oullar yur-

dunun en sarp köylerinden, 128.

Ca’fer Efendi, Kabartay ulemâsn-

dan, slâhiye müftisi, 150.

Câmi’-i Emevî, Haleb’de büyük

cami’ 214.

Câvid Paa, Hersek mutasarrf, Mî-

rimîran, 5, 6, 16, 18 (isminden

ziyâde me’mûriyeti ile).

Cebbar-zâde Celâl Paa, Anado-

lu’da bir çok valiliklerde bulunan

mütegallibeden, 123.

Cebbar-zâdeler, 109, 110.

Cebbûl, (Jjrr)» Haleb’in cenûb-

arkîsinde memlaha, 214, 215,

212 (bk. Bâb)

.

Cebel-i Bereket, Gâvur dana veri-

len isim, 107, 108, 124, 240.

Cebel-i Kozan (bk. Kozan dalar),

188.

Cebel-Lübnan, 201.

Cebel-Sem’ân, Haleb sancanda
nâhiye, 220.

Cemil Paa, Mustafa Reid Paa’nn

olu, Paris büyük elçisi, 120.

Ceneral Çezni, (Francis Rawdon
Chesney), ark’da yapt' seya-

hatler ve ngiltere ile müstem-

lekeleri arasndaki ticâret yol-

larna dâir plânlar sayesinde

öhret kazanan, seyahat - nâme-

sini, Survey. of the Euphrates and

Tigris adyla 1 850’de Londra’da

iki cild olarak ner eden ngiliz

generali, 232.

Cerid (-ü^*-), Ceyhan boylarnda

yaayan airetlerden, Osmâni-

ye’de bu airetin bulunduu nâ-

hiye (bölge), 113, 126, 158, 16 1,

162, 223.

Cevdet Efendi, Paa, Tezâhir’in mü-

ellifi, Kazasker, Fevka’l-âde me’-

mûr- mahsûs, Meclis-i vâlâ ve

Meclis-i hazâin âzâs, tebdîi-t

tarîk ile Vezîr ve Haleb valisi,

Dîvân- ahkâm- adliyye reisi,

Mara vâlisi, Tczâkir’de ba’zan

ismi, bâzan me’mûriyeti ile zikri

geçer; ismi ile: 21, 53, 105, 106,

196, 218, 228, 231; me’mûriyeti

ile: 20, 46, 47, 70, 85, 167, 175,

215, 229, 232, 234.

Cevdet Efendi kulesi, Karada hü-

dûüunda inâ edilen kulelerden

biri, 55.

Cevdet Efendi kulesi, Nigolu kalesi

civarnda inâ edilen kulelerden

biri, 149.

Ceyhan, (bk. Cihan), 123, 192-195

Cezire, Haleb vilâyetinin Cezire

kt’as, yâni Frat’n imalinde

kalan ksm, 218.

Cezzar Ahmed Paa, 69.

Cihan (Ceyhan) nehri, 113, 115,

117, 1 18, 123, 124, 126, 127,

129, 130, 170, 194, 195, 205,

223 '

Cisr-uur, Haleb’in cenûb- gar-

bisinde kaza merkezi küçük bir

kasaba, Ordu, Darku ve Kal’a-i

Mudik ile Haleb vilâyetinin ka-

zâs, 222.

Cud’ân, ikiye ayrlan Fed’ân aireti-

nin bir ksmnn eyhi, 214.

Çadrc Mehmed Bey, Kozan-olu

Yusuf Aa’nn torunu, Ali Aa’-

nn olu, öldürdüü babasnn

yerine geçen Kozan-1 garb aas,

1 10, III.

Çakd (v'-Ç-)) Seyhan nehrin tâbi’

i

olan çay, 1
1
5.

Çakr Zamant suyunun sa
keçesinde Akda dolaynda, ahâ-

lîsi Karsant airetinden mürek-

keb köy, 115.

Çamlbel, Tokad’n cenûbunda da
ve geçid, 116.
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Ebûzer Aa, Bosna alay birinci ta- Fâtih Sultan Mehmed, 37, 64, 73,

bur binbas, 77, 80. ,
84.

Eçmiyadzin (û'. Erivan yak-

nnda ermeni katoikoslarnm

oturduu manastr, 234-239.

Edirne, 133, 153, 199-

Eflâk, 98, 101, 201.

Eintili Gâvur-da’nm

dou cihetinde nahiye, (lha-

manlu ile birlikte Kenâr nahiye-

lerini tekil eder), 125, 147, 15°-

Ejderhan, Volga munsabndaki Astra-

han ehri 237.

Ekbez '( jl-Tl), Hassa kazâsnda nâ-

hiye, köy, 122, 125, 126, 140,

142, 145-147, >5°- I 52, 224.

Eki-su, Visoka’nn cenubunda mâ-

den suyu çkan Kiseljak mevki’i

(Boue, II, 226 v.d.) 64, 65.

Elbistan, Mara sancanda kaza

merkezi kasaba, 120, 123, 133,

146, 224.

Elma da, skenderun’un arknda

da, 233.

Emin Bey, Mâbeyn-i hümâyûn ba-

kâtibi, 198.

Enbiyâ Bey, Kozan-olu Samur Aa-
zâdelerden, 188.

Enis Bey, Miralay, mühendis 185.

Erîha Haleb sanca dlib

kazâsnda nâhiye merkezi, d-

lib’in sekiz kilometre cenûbunda

köy, 222.

Erzin, Payas sancanda nâhiye mer-

kezi, 193.

Erzurum, 195.

Eepnar Zamant kenâ-

rnda, Belenköy - Kayseri yolu

üstünde Develi’ye be saatlik

mesâfede, Rum nâhiyesi köyle-

rinden, {Adana Salnamesi 1295 . s.

91 de ^ 1 15, 116, I 7 I *

Everek, Develi mülhakatndan kasa-

ba, 1 78.

nâzn, 21.

Fed’ân, Aneze’den bir airet, 214.

Fehim Bey, Banyalka ileri gelenle-

rinden, 85.

Feke, Belenköy ile Gürleen’e üçer

saat mesâfede, Belenköy kazâs-

na bal karye, 119, 180-182,

184, 186, 214, 224.

Fenk (d-Us), Zeytun köylerinden, 120,

1 2 1

.

Frat. 195, 218, 219, 232.

Frka-i islâhiyye, 107, 129, 133-136,

141, 144, 146, 148-163, 169-172,

174, 176, 179-181, 183-185, 190,

191, 193, i95-'97. '99, 201,

203, 207, 208, 212, 219, 223,

228, 238; Frka-i askeriyye, 137;

Hey’et-i islâhiyye, 189.

Foça (
4ç->») , Bosna’da Çehotina suyu-

nun Drina’ya kart yerde

ehir, Hersek sanca kazâlarn-

dan, 34, 49, 58, 59, 89, 95.

Foyniça Saray Bosna san-

ca kazâlarndan, Fojnitza ka-

sabas, 87, 92.

Fra Gugo Martiç 'j*)>

ünlü bonak âiri, Bosna’daki ka-

toliklerin fratoru (Bosna alayna

Bonakça bir manzûme yazmtr;

hâl tercümesi için bk. Guillaume

Capus, A travers la Bosnie et

VHerzegovine, Paris, 1896, s. 156

v. dd.), 77.

Frakdin Eepnar’ndan bir

saatlik mesâfede ve Develi kazâ-

snda köy, 115.

Fransa, 31, 48; °', °4> I06, I30
>

237-

Fuad Aa, Bosna’da muzka yüzba-

s, 78, 79.

Fuad Paa, Sadrâzam, 33, 39, 43,

51,52,75,77,81,82,90,104-

/
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Delikânlu (jiil&Ja), Dumdum ova-

snda yaayan airetlerden, 125,

126, 147, 148, 150, 158, 224.

Depo Vukavloviç ( J r 1

Zubçe Pandur-bas: ve Luka
Vukavloviç’in amcas, 10.

Derbend Banyaluka sanca-

kazalarndan, Banyaluka’run

imâl-i arkîsindeki Derventa

kasabas, 57, 88, 94.

Dersaâdet, 4, 5, 9, 10, 23, 32, 33, 51,

53, 62, 66, 81, 82, 84, 87, 89, 91,

100, 10
1 , 104, 132, 133, 135-137»

153, >79, 182-184, 188-191, 196-

198, 201-203, 213, 226-228, 234,

238-240 (bk. stanbul).

Dersim, arkî Anadolu’da, yukar

Frat havâlisinde dalk bölge,

107, 108, 156, 201.

Dervi Aa-zâde Ahmed Aa, Ko-

zan-oullarn torun denilen

beylerinden, 178, 179.

Dervi Bey, Haan Paa-zâde, Trav-

nik ileri gelenlerinden, 8, 29, 37.

Dervi Bey, Kozan’da derebeylik ku-

ran Yusuf Aa’nn olu, 110.

Dervi Efendi, Mehmed, Travnik

müftisi, 36, 41, 42, 71.

Dervi Paa, Ordu müiri, Frka-i

islâhiyye kumandan (daha son-

ra Seraskerlie ta’yîn edilmitir;

ölümü: 10 muharrem, 1310), 3,

10, 11, 71, 107, 133-137» *39»

143, 146, 164-169, 174, 177, 182,

189, 191, 195-97, 200, 201, 215,

218; Müir Paa, 167, 180-183,

185.

Dervi Paa kulesi, Nigolu kalesi ci-

vârnda Çerçili boaznda yap-

drlan iki kuleden biri, 149.

Develi, Kayseri’ye bal, kaza ve ka-

za merkezi kasaba, 1
1 5, 1 1 6,

178, 188.

Devlet-i aliyye, 5, 13, 15, 20, 23, 41,

44, 60, 61, 81, 104, 107, 108,

110, 139, 164, 196, 199, 229,

236, 237.

Deyr, Zor sancann merkezi, (Dyr-i

Zor da denir), 218, 226.

Dîvân- ahkâm- adliyye, 226, 229.

Dîvân-oullar, on iki airet kethü-

dâlna ayrlm olan Kozan
havâlîsindeki bütün kethüdâ-

lara hâkim olarak Sis’de oturan

derebeyleri, 109.

Divrik, Sivas’n cenûb- arkîsinde

kasaba, (Divrii), 235.

Diyarbekir (Diyarbakr), 228.

Doboy (SjiJ*), Banyaluka sanca-

nn Teanj kazasndaki Doboj

kasabas, 94.

Dönükler (2^; ->J ), Zeytun havâli-

sinde köy (Sissouan, s. 194), 120,

121.

Drin (Drina) nehri, 56, 58, 59, 92, 94,

95-

Drin köprüsü, Viegrad’da Drin neh-

ri üzerine Sokollu Mehmed Paa
tarafndan yapdrlan köprü, 56.

Drobniak ( jj^), Karada hudu-

du civarnda olup Talca kazâ-

sna balanan nâhiye, ö, 1 1

,

-3> 49» 5i> 54» 55» 95-

Dubiça Bosna eyâletinin

Bihke sancandaki Dubitza ka-

sabas, 53, 54, 88, 93.

Dubovnik, 13 (b. k. Raguza).

Duga boaz (SJ Gaçka ile

Nikik arasnda, 34.

Dumdum ovas f Kürd-

da tarafnda Kefrdiz civarnda

bir ova, 125, 150.

Dumna j i), Hersek sanca ka-

zâlarndan (Bosna salnamesi 1295.

s. 123; Devlet salnamesi’nde: Dug-

na (*»J 3
), 89, 95.

Düldül da Gâvur-da’-

nn Ceyhan boyunda bir zirvesi,

123, 124.
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Gradika Banyaluka san-

ca kazalarndan, Sava nehri

üzerinde kasaba, 57, 88, 94, 99.

Grahova îhlive kazâsma

bal nâhiye, Glamoç’un imâl-i

garbisindeki Grahovo kasabas,

76, 93-

Gusinye (v->), îkodra’ya ba-

lanm iken sonra Yenipazar

sancana rabtolunan Gusinje

kasabas, 24, 33, 34, 5°> 53> 76,

95-

Güllü (J£), Yarpuz nahiyesinde

köy, (Köylerimiz’ in adlan, s. 355) >

188, 214.

Gürleen (
Feke’nin imalin-

de, Haçin’den üç saatlik mesafe-

de, Kozan- arkî aalarnn ma-

kam, (
Sissouan

,

s. 174’de Gullu-

chöne), 119, 172,181, 184,186,

187, 224.

Gürümze, )
Sis’in imâl ve

Baçecik’in cenûb tarafnda köy

(Belenköy kazâs köylerinden, bu

adm eski ekilleri için bk. Sissou-

an, s. 168, 180, 11 6.

Gürün, Sivas’n cenubunda caza

merki kasaba, 235.

Hac Aa, Kozan-oullarmn, kardei

Topal Aa ile, ad bilinenlerinin

en eskisi, 109.

Har Aa, Arkl kethüdas Osman

Aa’nn olu, 109.

Hac Bey, Kozan’da derebeylik kuran

Yusuf Aa’nm olu, 110.

Hac Bey, Kozan-oullarmdan Hâsl

Aa-zâde Ali Bey’in olu, yeen
beylerden, 109.

Hac Bey, Yusuf Aa-zâde Samur

Aa’nn olu, Kozan- arkî aa-

s Yusuf Aa’mn kardei, Ko-

zan- arkî müdîri, m, 157,

169, 172, 173, 180, 188.

Hac Bey, Ekbez’Ii Ahmed Bey’in

birâder-zâdesi, 146.

Hac Ali Bey., Banyaluka ileri gelen-

lerinden, 29.

Hac Draço Efendi, Mostar ileri ge-

lenlerinden, 8, 13; Hac Aa,

14» 29-

Hac Hafz Ahmed Efendi, Grada-

çaç müftisi, 36.

Hac Halil Efendi, Kozan- arkî aas
.
Yusuf Aa’nm Frka-i islâhiyye’-

ye gönderdii adam, 148.

Hac Mehmed Bey, Gradaçaç ileri

gelenlerinden, 37.

Hac Nazif Aa, Banyaluka ileri ge-

lenlerinden, 37.

Hac Osmanl Kay*

nâhiyesinin merkezi olan ve

yerine slâhiye kasabas kurulan

köy, 129, 159-161.

Hac Ömer Efendi, Kisenit’li, ulemâ

ve sulehâdan. Kozan havâlisin-

de mazinneden olarak tanlan

zât, 175, 176, 203.

Hac Rüstem Bey, Bihke sanca mec-

lisi âzâsmdan, 37.

Hac Selim Bey, Talca kaymakam,

50-

Hac Süleyman Aa, Srebreniça ile-

ri gelenlerinden, 37.

Hac Yusuf Efendi, Bosna’daki Tuzla

ileri gelenlerinden, 29, 37.

Haclar, Sis havâlisinde airet, Hâssa

kazâlarndan biri, 117, 122, 125,

126, 140-143, 145, 150, 224.

Haç-beli (Jt Pagnik tarafnda

mevki’, 186.

Haç'in Kozan sancann
merkezi olan

.

kasaba, (Haçin

ma’a nâhiye-i Gürleen ve Fe-

ke), bir zaman Kozan-oullar-

nn hükmü altnda olduuna dâ-

ir bk. Victor Langlois, Voyage

dans la Cilicie et dans les montagnes

du Kamus, Paris, 1861, s. 410
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106,, 121, 132, 177, .184, 197-

199, 202, 205.

Fuad Paa kulesi, Karada hüdûdu

üzerinde yapdrlan kulelerden

biri, 55 -

Fütûiat kemeri, Payas civarnda an-

tik devirlerden kalan bir âbide,

233 -

Gabela Hersek sanca Liyu-

buka kazasnda kasaba, 17, 96.

Gaçka, (Gaçka rudincsi) Hersek san-

canda kazâ, (Gaçko), 6, 10, 11,

14, 33. 34. 75. 92 . 95. 96.

Gaçka’l smail Aa-zâde Dervi Bey,

Bosna’da ba-bozuk kuvvetlerin

serkerdesi, 1 1

,

Garb mparatorluu, Garb Roma
devleti, 234.

Garb Kilisesi, Rum ortodoks mezhe-

bi, 234.

Gâvur-dalar, Amanos denilen ve

Mara civârtdan balayp i-

rnâl-i arkî cenûb- garb isti-

kametinde uzanarak Âsi nehri

munsab ile Hnzr burnu ara-

snda sona eren, garbda Ceyhan

nehrinin orta mecrâsiyle tahdîd

edilmi bulunan da sralar (taf-

silât için bk.. Besim Darkot,

Gâvur-dalar
,
A), 107, 108, 121,

123 - 133 . >36, 137 . 140-142, 144 .

145, 147, 14®. ! 5°> 155 .
! 58 .

159 . 164, i 74 , 177 . 189, 193,

200, 203, 204, 213, 226, 240.

Geçit aaçlan ) , Elma

da’nda civarnda vaktiyle ma'-

mûr bir belde bulunduu anla-

lan düzlük, 233.

Gedik Ali Bey (Paa), Frka-i islâ-

hîyye’de Hassa süvari alay kay-

makam, Osmanl - Rus harbinde

büyük yararlk gösteren Ferik,

134 -

Gedikli Sis civârnda Ko-

zan- arkî’ye âid köy, 1 g.

Gencolan-olu Ahmed Aa, Ya-
basan kabilesi kethüdâs, 118,

137, 164, 165, 167, 173; tabur

aas, 1 8 1 ;
Kozan sanca zab-

tiye binbas, 203.

Girid, 134, 135, 140.

Glarnoç Bosna vilâyetinin

Bihke sanca kazalarndan, ka-

saba, 88, 93,

Glasenica, (Tezâkir’de ek-

linde yazlm ise de dorusunun
Vlaseniça olmas lâzmdr), Çe-

lebipazar’nm imalinde kasa-

ba, 56.

Gorajde (ojl j_jp), Saray Bosna’nn

Çayniça kazasnda kasaba, 49,

92 -

Göbelli Feke’nin imâlinde,

Belenköy’e üç, Ha.çin’e alt saat-

lik mesafede, Kozan- arkî’ye

bal köy, lig, 183.

Göksu, Zamant ile birleerek Sey-

han nehrini vücûde getiren çay,

115, 116, 119, 186; Göksu köp-

rüsü, 187.

Göksün, Mara’n' Andrn kazâsmda
nahiye merkezi, 118, 181, 212.

Gölhisar Travnik sancann Yayça

kazasnda ve Yayça’nm arkn-
daki Jesero kasabas, 88, 93.

Grab boaz, Trebin’in cenûbunda,

Zubçe nahiyesinde bir boaz,

59-6i.

Gradaçaç, zvornik sanca kazala-

rndan, biri dier ad Kale olan.

(Bosna sâlâmesi 1287. s. 123) Gra-

daçatz kasabas, 36,
,
37, 67, 87,

94 -

Gradçaniça izvornik

sanca kazâlarndan, Tuzla’nm

cenûbundaki Graçanitza kasa-

bas, 57, 88, 94.
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skender, Makedonya kral büyük

skender, 149, 150, 233.

skenderun, ayn ismi tayan kör-

fezin cenûb sahilinde kasaba,

108, 127, 129,, 132, 133, 136,

137, 139-H2 »
x 44» »48 - i 5 i

> >56,

157, i 9 I - I 95 >' 202 >
203» 2a8 >

22f
?>

230-232, 240.

Iskoble (4j_»-I), Travnik sancann
Akhisar kazasnda ve tzniça’nm

cenûb- garbisindeki Gronje

Skoplje kasabas, 93.

slâhat ferman, 1272 ferman, 237.

slâhiye, Frka-i islâhiyye tarafndan

Nigolu kalesi civarnda te’sîs olu-

nan kasaba, bir kaç nâhiyenin

birledirilmesiyle tekil edilen ka-

za (slâhiye kazâs ma’a nâhiye-i

Karayiit-olu ve aîret-i De-

likânlu ve Çelikânlu). 150, 151,

153, 154. l6l
> ’95» 206, 214,

224, 226, 240.

smail Bey, Kozan-oullarmdan Yu-

suf Aa-zâde Dervi Bey’in olu,

1 10.

smail Bey, Kozan- arkî aas Sa-

mur Aa-zâde Haan Bey’in o-
lu, 1 12.

smail Paa, Ikodra mutasarrf Fe-

rik, 58.

smet Bey, Abdullah Efendi (uzun)’

nin olu, Zabtiye alay kâtibi,

Bosna alay emini, 74.

Ispiç Bar kazâs nahiyelerin-

den Spizza (piz), 17, 57, 58.

Ispreça ( ) , Spreça, Izvornik

ve Tuza kazâlarndan geçen su

ve onun geçdii bölge, 63.

stanbul, 3, 5, 26, 27, 48, 98, 102-

104, 106, 120, 135, 182, 183,

187, 197-200, 206, 207, 225,

230, 232, 234-236, 238-240. (bk.

Dersaâdet).

Istolça Hersek sanca ka-

zâlarmdan, Stolatz kasabas, 75,

89, 96.

îstorgone? ,
Tttza-i zîr

kasabas yaknnda mesire, 57..

Ikodra, 17, 24, 33, 57, 58, 95» 97»

105» x 33»

talya, 234.

zniça ( )» Travnik’in arkn-

daki Zenitza kasabas, 64, 92.

zmir, 178, 230, 231.

znik, 234.

Izvornik, Bosna vilâyeti sancakla-

rndan, Zvornik kasabas, 26, 37,

41» .
56» 57» 61-63,66, 73, 74, 87,

94» 96.

Izvornik despotu, (bk. Metropolit

Efendi) ,26

zzeddin Efendi, Sultan Abdülaziz’in

olu Yusuf zzeddin Efendi, 145.

zziye, Kilis’den ayrlarak (Keferdiz

hâriç) kazâ hâline getirilen Kürd-

da, 145, 147, 149, 150, 206,

221, 226.

Jko (veyâ Jigo), Banan pandur-ba-

s, 10.

Jiko Ispahiç ( J*iJ )> Zubçe

rüesâsmdan, 10.

Kabûlî Paa, Ticâret ve Hâriciye

âzrl ve Viyana sefirlii gibi

vazifelerde bulunan Vezir, 132.

Kadköyü, stanbul semtlerinden,

234»

Kagre Guroviç( gij Gaç-

ka ileri gelenlerinden, 6.

Kal’a-i Mudik *»lî), Haleb vi-

lâyetinin Cisr-ugûr nâhiyesinde

(Âsî nehrinin arknda), 222.

Kale (<uiî)
, Gradaçaç (b.bk.) kasa-

basnn dier ad, 29, 94.

Kaleköyü (ijfl«lî)
, Közan’m Rum

nâhiyesinde ' köy, 1
1 5, 1 1 6.
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Hüseyin Vasfi Paa, ölümü 1296,

Sicill-i osnanî, II, 229 v. d), 134,

158, 159, 181, 197-

Hüseyin Efendi, Trebin tahrîrât kâ-

tibi, 59.

Hüseyin Efendi, Haçin müdîri, 21 1.

Hüseyin Hüsni Bey, Bursal, erkân-

hab kolaas, sonra binba (son-

ra bir derece daha terfi’, etmitir).

Hersek, Bosna, Frka-i islâhiyye

ve Haleb’de Cevdet Paa’nn
yaveri, (Kars-i Zülkadriye’yi

imâr etmek ve âsî reislerini dehâ-

let ettirmek gibi çalmalaryla

takdir kazanan bu deerli zabit

Girid’de ehîd olmutur (Cev-

det Paa, Ma’rûzât
,
TOEM, 10

(87) s. 279) 17, 18, 55, 134, 13/,

140, 148, 156, 167-169, 171, 174,

177, 185, 187, 189, 1 9 1 , 201,

204, 205, 212, 213, 219.

Hüseyin Kaptan çiftlikât, Izvornik

sancanda mîrîye âid çiftlikler,

61.

Hüsni Paa, Frka-i islâhiyye’ye me’-

mûr Uîrlivâ, muvakkaten Ko-

zan sanca kaymakam, 135,

136, 1 8 1 , 183, 188, 201.

brahim Aa, Bakroviç (<7! J Jv-'-i)

Mehmed Aa-zâde, Bosna alay

sancakdârt, 74.

brahim Aa, Arkl kethüdas Os-

man Aa-zâde Mehmed Aa’nn
olu, 109.

brahim Bey, Banyaluka ileri gelen-

lerinden, 37.

brahim Bey (Paa), Frka-i islâhiy-

ye’de piyade miralay (sonra mîr-

. livâ olup Girid’de ehîd dümü-
tür), 134, 143, 166, 167, 189,

201.

brahim Kethüdâ, Sis ileri gelenle-

rinden, kasaba dndaki iki ba-
çeden birinin sahibi, 182.

brahim Paa, Msr vâlii Kavala’l

Mehmed Ali Paa’nn olu, 110,

123, 128, 131, 135, 143, 153,

214.

îbrâhim-ua, Zeytun’un slâm ce-

mâ’ati, 120.

çel, Adana sancaklarndan, 124.

Idilü (jb-O) Kürkütlü nahiyesinde

mahâlle (köy), 125.

dlib Haleb vilâyetinde kasa-

ba (Erîha, Sermin, Ma’arra-

tü’l-Masrîn iie birlikte kazâ),

215, 222.

Ihlivne ba’z sâlnâmelerde

harekeli, (bk. bir de, Ritter zur

Helle von Samo, Die. Vö!ker des

osmanischen Reiches, s. 54), Bosna

vilâyetinin Travnik sanca ka-

zalarndan, Lijevno kasabas, 37,

76, 88, 97.

llhamanlm (jliblsJI), Gâvur-daT-

nn arknda nahiye (bölge), Ke-

nar nahiyelerinden, 125.

mam Aa, Uzeyr (Payas) sanca
hanedan, 130, 1 3 r

.

imam Bey, Uzeyr (Payas) sanca
hanedanndan mam Aa’nn
torunu, .Küçük Ali-oullarnm

düman, 131, 132, 153, 165, 190.

mam-kulu f^O) Kozan- gar-

bî’nin Rum nahiyesine muttasl

olan bir Kozan- arkî nahiye-

sinde köy, 118.

Imam-olu, Kozan’m imâl ksmn-
da, Develi’nin cenûb- arkîsinde

köy, 112.

Imoçka (‘Oç- j-V ) , Liyubuka kazasn-

da Imoki nahiye ve kasabas, 96.

ncesu, Tiyek civârmda mevki’, 143.

pek, Yukar Arnavutluk’da kasaba,

54-

ran, 108, 150, 236.

rova (Orova) Tuna üzerinde kasa-

ba, 100.
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Karyeteyn (j^-d _/*), Tedmür ün ce-

nûb- garbisinde kasaba, 218.

Kayaba, Kürkütlü bölgesinde çok

sarp bir mevki’de köy (slâhiye’-

nin merkez nâhiyesinde), 125,

144, 147, 152, 18.

Kaypak-oullar i Ula-

llarn her biri bir nâhiye say-

lan be oymandan birinin ba-

ndaki derebeyi oca, 127.

Kaypak-olu, Ulal oymaklarndan

birinin reîsi, 153, 154, 165, I7°-

Kaypak-olu nahiyesi, Ulal da-

larnn Bulank’a
.

muttasl böl-

gesi, Bulank kazâsnda nâhiye

(Adana sâlnâmesi 1308 s. 164),

128, 161, 224.

Kayseriye (Kayseri), 108, 112, 1

!

4-

115, i33> 173. !75 »
i 77- i8o >

i88 >

194, 226.

Kazanl, Mersin’in arknda ve pek

yaknda, Mersin liman ittihâz

olunduktan sonra metruk kalan

iskele, 1 94.

Kazây-i erba’a, Saray Bosna, Mostar,

Travnik, Gradaçaç kazâlar, 29.

Kazzaz Artn, Mahmud II. devrinde

Ceyb-i hümâyûn ve Darbhâne

sarraf, (Pâdiâh’m çok itimâd ve

paraya âid ilerin tedvirine me’-

mûr ettii Kazzaz Artn, mez-

heb mes’eleleriyle de yakndan

alâkadar olmutu), 236.

Keferdiz Kürd-da’nn

Mara cihetinde bir nahiyesi

(Sakcagözü), 125, 144, 145, 150.

Kelmen-oullar (Sj^J >^")>Ula-

llarn, her biri bir nâhiye say-

lan be oymandan birinin ba-

ndaki derebeyleri (merkezleri

Yarpuz), 127, 129.

Ken’an Bey, Mara beyi Süleyman

Paa’nm olu, âmedî, beylikci,

Dâhiliye musteâr, mehûr

müni, 123.

Kenâr nâhiyeleri, Gâvur-da’nm ark

tarafndaki kenârlarndâ ve Ke-

ferdiz nâhiyesi karsnda bulu-

nan Eitinli ve tlhamanlu nâ-

hiyeleri, 125, 126, 151.

Kerkütlü (Jî/!/)» Gâvur-dalannm

ark tarafndaki kenâr nahiyele-

rinden, Ekbez’in imâlinde bu-

lunan Kürkütlü (Kiepert’de bu

ekilde) köyü, 125, 126, 144,

147» J 49> '50 . >52-

Kezerik skenderun’un

cenûbunda, sâhil boyunda da,

230.

Kbrs’t Mehmed Paa, Arabistan

ordusu müiri, Meclis-i vâlâ re-

îsi (Sadrâzam), m, ”8, 128,

153. 205.

Krkhan, Belen’den Amik ovasna

giden yol üzerinde (imdi kazâ

merkezi) kasaba, 141.

Krm, 106, 124, 134» 196. 237 -

Ky (ljs
5
)

köyleri, nâhiyesi, Ulal

dalarn eteinde merkezi Hac
osmanl (Osmâniye) olan nâ-

hiye (Adana sâlnâmesi /320’deki

cedvelde eklinde ve Osmâ-

niye hazâsnn üç nâhiyesinden

biri olarak gösterilmitir), 129,

156, 158-161, 165, 168.

Kzlda, Zeytun köylerinden, 120,

121.

Kzltahta, Misis ile Karata arasn-

da Ceyhan nehrinin sa sâhilin-

de köy, 194.

Kiepert, Heinrich, (
1 8 1 8- 1 899) ,

ta-

nnm alman corafyacs, 219.

Kilis, 108, 124-126, 141, 143. >44.

149» 15U 22I >
226 ’

Kiraos Efendi Sis katoikosu, asl

ad Luka Açabahyan olan Kira-

os II. (1853-1865), Açabahyan

âilesinden gelen katoikoslarn

sonuncusudur; (Tezâkir’de bir

Tezdkir-i Cevdet, 17
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Kâmil Bey, Hâriciye terîfâtcs, Fu-

ad Paa’nn kayn birâderi, 106.

Kâmil Paa, Meclis-i vâlâ reisi (Sad-

râzam Yusuf Kâmil Paa), 196.

Kanber Efendi, Bulank kazâs ha-

tîb ve müftisi, 154, 155.

Kapulu (J.#), Ulal airetinin bir

oyma, 127, 161.

Kapulu derbendi, Tiyek’lilerin yay-

la, 127.

Kara Kethüdâ, Tecirli aireti kethü-

dalarndan, 158, 159, 162, 163.

Karaca Bey, Adâna’l Haan Paa-

zadelerden, 1 3 1

.

Karacalar, Kozan havâlisindeki Gök-

su çaynn iki keçesinde oturan

bir airet 1 16, 181, 186, 203.

Karada, 3, 7, 12, 17, 24, 30, 33, 34,

38, 49, 51, 54, 55, 57, 58 , 61,

75, 96-98 ,
I04> I05> *33-

Karadeniz, 104.

Karadeniz boaz, 104.

Karaduvar, Karaduvarl, Mersin

civârmda iskele, 194.

Kaafakl Haclar nahi-

yesinde airet, 143.

KaraisalI Adana vilâ-

yetinde kazâ, (merkezi Çeçeli),

115, 223.

Karaköy, Kozan’n Rum nâhiye-

sinde köy, 115.

Karakulak suyu, stanbul’un tann-

m iyi sularndan, 57.

Karanlkkap, Yumurtalk nahiyesi

dâhilinde, Kurtkula yaknn-
daki kap harâbeleri (Adana

salnamesi, 1294, s. 103), “Sûriye

kaplar nâm ma’ber Burnaz kar-

yesi harâbeleri cenûbunda vâki’

olup elyevm Karanlkkap nâ-

miyle mehûrdur” (Ali Cevad,

Memâlik-i osmâniyye’nin tarih ve

corafya lügati, ksm 1, stanbul,

1313, s. 276), 193.

Karapak dalar Kar-

pat (?) dalar, 101.

Karata, skenderun körfezi med-

halinin garbndaki burun,-iske-

le. kadîm Mallus, 124, 191-195.

Karayiît-olu Kadir Aa, Ulal
aalarndan, 153.

Karayiit-olu nâhiyesi, Yapuz ile

Bulank kazâs arasndaki bölge,

128, 154, 161, 224.

Karayiit-oullar, Ulallarn her

biri bir nâhiye saylan be oy-

mandan birinin bandaki de-

rebeyleri, 123, 127, 129, 153,

154 ,
i65> ,68

> '70.

Kargl Lece ile Haclar

arasnda derbend, 141.

Karinti (tÂdA), Sunbas nâhiyesinde

köy, 184, 187.

Karintili (J~ia), Sis havâlisinde ya-

ayan bir airet (Adana sâlnâme-

si 1294, s. 93’de Kars-i

Zülkadiye kazâs mâhallâtn-

dan), 11 7.

Kars-da, dalar Kars-i Zülkad-

riye civârndaki dalar, 160, 207.

Kars- Zülkadriye, Pazar-yeri deni-

len mahâlde bugünkü Kadirli

olan kasaba ;
“Pazar demekle

ma’rûf Kars- Zülkadriye” ile

Bozdoan adl iki nâhiyeden mü-

rekkeb kazâ (Adana salnamesi,

1294, s - 93), m, 117, n8, 124,

159, 160, 164, 180, 182, 183,

185, 187, 189, 191, 203-205,207-

210, 212, 224.

Karsant (
Kozan havâlisin-

de bir airet, Seyhan nehrinin sa
sâhilinde ve Menemenci dala-

rnn eteinde nâhiye (bugün,

Mânsurlu), Karsant - oullar,

bu nâhiyenin derebeyleri, 115,

190, 223.
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Kozan- garb, (Topal Aa’nn olu

Yusuf Aa, hâkim olduu top-

raklar ikiye taksim ederek ark

ksmm ikinci olu Samur Aa’-

ya vermi, garb ksmm da iler-

de büyük olu Ali Aa’ya inti-

kal etmek üzere kendisine al-

koymu bu sûrede Kozan- gar-

b ile Kozan- arkî meydâna

gelmi idi. Bu taksim, corâfî

münâsebet gözedilerek deil

airetlerin yaadklar bölgeler

bakmndan yaplmtr), 110-

112, 115-118, 148, 167, 169,

171, 174, 175, 183, 184, 203,

206.

Kozan- arkî, 110-112, 1 18, 119, 134,

137. H8
. *57; l87> :

l 7°> 172,

173, 176, 179, 180, 183, 184,

188, 203.

Kozan-oullar, Kozar llar, Arkl
oymann, mene’leri Ayin-

tab kazasndaki Kozan köyü ol-

duu söylenen kethüdâr; tegal-

lüb ettii bölgelerde derebeylik

kuran âile; bü derebeyler ve ta-

rafdarlar, 168-114, 117, 118,

J23, 125, 130, 137. ! 48 > "56.

157. i7°> 1 72, i74> I75-I78
.
töo,

182, 185, 186, 188, 191, 203,

206, 21 1.

Kozarça Bosna vilâyeti

Bihke sancann Priyedor kazâ*

sndaki Kozaraç kasabas, 53, 54,

88, 93.

Kozluk Bosna vilâyetinde

Izvornik kazâsna bal kasaba,

94-

Köklü ? ( ) j Gâvur - dalarnda
Kürkütlü nâhiyesinde köy, 125.

Köklü? (JOO» Haçin tarafnda

köy, 112.

Kökülü olu djfjS') Ahmed
Bey, Sunbas nâhiyesi beyi, 137,

164, 180.

Kökülü - oullar (
<£ djfjf )

,

Sunbas nâhiyesi derebeyleri, 1 18.

Köleli (ddjf), Belenköy’e üç, Ha-

çin’e alt saat mesâfede Kozan-

ark’ye bal köy, (Belenköy ka-

zâs köylerinden. Adana salnamesi

1294, s. 9 1 ), ”9-

Kör-olu, bu ad tayan hann bânî-

si, 1 1 6.

Kör-olu, Celâlî ekyâs, halk âiri,

hikâye kahraman 116.

Kör-olu han, Belenköy - Gürümze

yolu üstünde, Gürümze’ye bir

saatlik mesâfede bir hann hara-

besi, 1 16.

Köstence, 104.

Kötün (ü_p_>S”)
(
Haçin kazâs köy-

lerinden, (Adana salnamesi 1294,

s. 89’da imlâs âsî Ko-

zan-olu Yusuf Aa’nm 1865’de

öldürüldüü köy (Sissouan, s.

171), 184, 186.

Kreçka Kolain-i zîr’de na-

hiye, 89.

Kreova Saray Bosna ka-

zâlarmdan Föyniça’ya bal
Kresevo kasabas, 92.

Krvaya Bosna nehri tâbi’-

lerinden çay, 64.

Krupa (IjjJ), Bosna vilâyetinin Bih-

ke sanca kazâlarndan, Una
suyu üzerinde kasaba, 86, 88,

93-

Kruovitça Trebin ka-

zâs nâhiyesi, 7, 13, 59, 60, 96.

Ksenophon, Eski Yunan tarihçi ve

filosofu, 233.

Kudüs, 235.

Kulen-zâde Kad Bey (Hac Kad
Ömer Bey), Novosel kazâs ileri

gelenlerinden, 29, 36, 37, 85.

Kulen-zâde’ler, Novosel kazâsnda

erâf âilesi, 93.

Kur’an, 103.

t



358 TEZÂKR-t CEVDET

defâ ismi, ekseriya sfat ile zikr

edilmitir), 171, 182.

Kiraz da, Feke ve Gürleen (bu

havâlide Kiraz veya Kirez adl

bir de köy vardr, (Sissöuan, s.

173), 186.

Kisenit (ü-jja—iT), Kozan’da Gürüm-

ze civarnda Belenköy’e dört saat-

lik mesâfede köy, Belenköy ka-

zas köylerinden, (Adana salna-

mesi 1294, s. 91’de imlâs

eklindedir), 110, 116, 175, 176,

203.

Kiske (<£—*5”), Belenköy kazâsmn

Rum nahiyesinde köy, 115.

Kinez slâhiye’ye be saatlik

mesâfede, Bulank kazâsnda Kay-

pak olu nahiyesinde köy, 154,

156, 159-

Kite (
4~0> Banjan ile Nikik ara-

snda, 11.

Kladine Saray Bosna sanca
kazalarndan, Kladanj kasaba-

s, 87, 92.

Klement, Ikodra’nn be büyük mo-

lisyasndan biri, 24.

Kliyuç (jfjlS’") Bosna vilâyetinin Bih-

ke sanca kazâlarndan, Sanna

çaynn sol sahilindeki Kljuç ka-

sabas, 88, 93.

Klobuk Liyubuka ile Imoç-

ka arasnda köy, 10.

Koba Banyaluka kazâsnda

ve Sava nehri üzerinde kasaba,

94-

Kodfura kalesi >_>»), skenderun’-

un bir çeyrek saatlik mesafe ce-

nubundaki Godefroi kulesi, (tour

de Godefroi, Michaud et Poujou-

lât, Correspondance de l’Orient, Paris

1835, VII, 152), 231.

Kolain Bosna vilâyetinin

Yenipazar sanca kazâlarndan,

kasaba (Kolain-i zîr ve Kola-

in-i bâlâ), 29, 33, 34, 49-51,

53-55. 75, 89, 95.

Koniça) 4»*^i*) ,
Hersek sanca kaza-

larndan, Konjitz kasabas, 17,

19, 22, 89, 95-

Konsolos, Mostar’daki Avusturya

konsolosu, 16.

Konya, 178, 179, 188.

Korianiç Trebin kazâsma

bal nâhiye, 7, 18, 29, 33, 34,

96.

Korita (
4kjjj>) ,

Bileke’nin imâlinde

köy, 96.

Kosireva (»jjyt»), Banjan’da manas-

tr, nevahî-i âsiye reislerinin top-

landklar yer, 7, 10-12.

Kostantiniye, (stanbul), 234.

Kostayniça Bihke san-

ca kazâlarndan, Una suyu

üzerindeki Kostajnitza kasabas,

53, 54, 86, 93.

Kozan, Ayintab kazâsnda bulundu-

u ve Kozan-oullarnm men-

e’i olduu rivâyet edilen köy,

109.

Kozan, Arkl kethüdâs Yusuf Aa’-
nn, dier kethüdâlara galebe ve

Dîvân-oullarn imhâ ettikten

sonra, hâkim olduu bölgeler,

Kayseri ve Nide sancaklarndan

Zamant çay, Mara’a bal
Kars- Zülkadriye’den Sunbas

suyu ile ayrlan havâlî, 1 07-1 15,

117,-119, 121, 124, 128-130,

i36
,

! 37> H0
, H8, 156, 157,

164, 167-173, 175, 477, i 79- i84,

189, 197, 199, 201-203, 205-207,

209-213, 220, 223, 226, 22g,

235, 237-240.

Kozan dalar, Toros dalarn Ko-

zan havâlîsindeki ksmlar, 107,

109, 110, 113, 117, 140, 172,

179, 205, 214.
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Maglay (cS'^) , Bosna vilâyetinin z-

vornik sanca kazalarndan, Bos-

na suyunun sa sâhilinde kasaba,

63, 64, 88, 94.

Mahmud Aa, Dersin da aalarn-

dan, 156.

Mahmud Hân- sâni, 236.

Mahmud Paa, (Sadrâzam Mahmud
Nedim Paa,) 239.

Mahmud Paa, Yenipazar sanca
mutasarrf, 50.

Mahmud Paa, Hersek frkasnda

Mîrlvâ, Lehli, 16, 51, 55.

Malatya, 235.

Mara, 108, 112, 115, 117, 119-123,

125-127, 129, 131, 133, 135.

136, 142, 144, 145, 149, 15°.

155, 156, 179, >8, 182, 185,

189, 195, 198, 199, 201, 202,

204, 207, 212, 220, 224-226,

228, 235, 239, 240.

Masîsa Misis, 123.

Mazhar Bey, Frka-i slâhiye ba-

kâtibi, 161.

Mecelle-i ahkâm- adliyye, 239.

Mecidiye, firkateyn vapur- hümâ-

yûn, 140.

Meclis-i âlî-i hazâin, 191, 197.

Meclis-i âlî-i Tanzîmât, 4, 19 1.

Meclis-i vâlâ, 191, 205, 239.

Medîne-i münevvere, 42.

Mehmed Aa, Re Aa-zâde, hlar
aireti aas, 144, 145, 147.

Mehmed Aa, Arkl kethüdâs Ko-

zan-olu Osman Aa’nm o-
lu, 109.

Mehmed Aa, Kozan-olu Osman
Aa-zâde Mehmed Aa’nn o-
lu, Mustafa ve Hamza Bey’lerin

babas, 109, 178.

Mehmed Aa, Kozan-olu Yusuf

Aa-zâde Samur Aa’nm olu,

111.

Mehmed Ali Bey, Bosna’da Belina

kazâs erâfndan, 37.

Mehmed Ali Paa, Msr vâlisi, Ka-

vala’l, 128.

Mehmed Bey, Kozan-oullarmdan

Hâsl Aa-zâde Ali Bey’in olu
(yeen beylerden), 109.

Mehmed Bey, Kozan-olu Yusuf

Aa-zâde Hüseyin Bey’in olu
(torun beylerden), 110, 178, 179.

Mehmed Bey, Kozan- garbî aas
Ömer Aa’nn olu, m, 178.

Mehmed Bey, Kozan- garbî aas
Ömer Aa’nn, ayn isimdeki di-

er olu, in, 178.

Mehmed Bey, Kozan- - olu Samur

Aa - zâdelerden Enbiyâ Bey’in

olu, 188.

Mehmed Bey, Rdvan Begoviç neslin-

den Hüseyin Bey-zâde, Istolça

erafndan Bosna alay üçüncü

taburunda sol kolaas, 75.

Mehmed Bey. Tuzla’l Mahmud
Paa hafidi, Bosdâ olay birinci

taburunda sol kolaas, 74.

Mehmed Bey, Haclar nâliyesi reis-

lerinden, Pao Bey’in birâder-

zâdesi, 142, 145, 146.

Mehmed Bey, Reyhâniye müdîri

Mürsel-zâde Mustafa Bey’in

kardei, 153.

Mehmed Çavu, Haleb vâlisi Sürey-

yâ Paa tarafndan Frka-i islâ-

hiyye’ye gönderilen Zabtiye

yüzbas, 174.

Mehmed Efendi, Sis müftisi, 169,

176, 185.

Mehmed Efendi, kolaas, 59.

Mehmed Râid Paa, Suriye vâlisi

(sonra Hâriciye nâzn), 215,

218.

Mehmed Tevfik Efendi, Haçin müf-

lisi, 157. 03. 07, 180.

Mekke-i mükerreme, 42.

Mekteb-i harbiyye, 51, 74, 133, 179.

Memlaha-i zîr, (ma’a Memlâha-i bâ-

lâ), zvornik sanca kazâlarn-

dan Tuzla (b. bk.), 94.

/
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Kurt smail Paa, Frka-i islâhiyye’-

de kumandan, Mîrlivâ (sonra

muhtelif vâliliklerde ve Hassa

müirliinde bulunmutur; zikri

ba’zan yalnz smail Paa ve bir

defa da kumandan diye geçer),

137, 148, 156-158, 172, 173, 180,

182-188, 191, 201, 203, 204,

206, 21 1-2 14, 228.

Kurtkula, Misis’in arknda köy

(kaleden ziyâde müstahkem

han), 124, 129, 190.

Küçük Ali-oullar, Payas sancana
hâkim olan derebeyleri, 126,

129, 160, 165.

Küçük Göllü (
JljS" »-jO , Ulal

dalarnda Ali Bekir-oullar yur-

dunun en sarp köylerinden, 128.

Küçük Mehmed Efendi, Tapan ule-

mâsndan, Belenköy müftisi, 181.

Küçük Izvornik, Drin nehrinin sol

sâhilinde bulunan Izvornik ka-

sabasnn karsnda, ve nehrin

sa sâhilindeki mahalle, 95.

Kürd-da, Gâvur-da’nm arkn-
da ve ona muvâzî dalar (bu-

gün Kurt-da), 108, 121, 124-

126, 133, 136, 137, 140-145, 147,

i5°> I5G 221.

Kürdbaçesi, slâhiye kazâsm te-

kil eden nâhiyelerinden biri,

147, 150.

Kürdistan, 201.

Kütahya, 177, 17, 188.

Lako Milooviç ), 7,

13, 60.

Lâzkiye, Sûriye sâhillerinde ehir,

235 -

Lece (l»J), Gâvur-da ile Kürd-da
arasnda, Hassa’nn arkndan
cenûba doru uzanan talk ve

calilik saha, 14i, 142.

Leheb, Haleb vilâyetindeki airet-

lerden, 225.

Lek ('fH), Sis civârndaki airetler-

den, 11 7.

Lim, -Drin nehri tâbi’lerinden, 59.

Linardovic, Drin köprüsünün tâmî-

rine me’mûr edilmi olan Al-

manya’l mühendis, 56, 58, 59.

Liyubuka j*J). Hersek sanca1

kazâlarndan, Ljubuski kasaba-

s, 14-17, 76, 89, 96.

Londra, 232.

Lopud (Jrjij)), Vasovik nâhiyesi re-

islerinden, 54.

Lubin (jojJ), Hersek sancann Is-

tolça kazâs nâhiyelerinden, Lju-

binje kasabas, 96.

Luka Tikoviç (gijj*s> Luka Vu-

kavloviç’in arkada, 6.

Luka Vukavloviç (gi

Karada’l âsi reislerden, 3, 6, 7,

10, 12, 14, 60, 61.

Lûtfiye, Beylik vapur, 10.

Ma’arrtü’l-Masrîn Ha-

leb sancann Idlib kazâsnda

nâhiye, kasaba, 222.

Ma’arratü’n - Nu’mân ( ),

Sûriye vilâyetinin Hama sanca-

ndan alnarak Haleb vilâyeti-

ne balanan kazâ, kasaba, 215,

225.

Mâbeyn-i hümâyûn, 198, 199.

Macaristan, 10 1.

Ma’den, Bosna vilâyetinin

Bihke sanca kazâlarndan, Bih-

ke’nin arkndaki Stari Majdan

{Sâlnâme'lerde (i.u-tîjU-) kasa-

bas, 86, 88, 93.)

Maara ( Kars- Zülkadriye

kazâsmdan alnp Sivas’da tekil

olunan Aziziye sancana bala-

nan nâhiye ve merkezi (Kozan-

arkî civârnda), 118, 119, 148,

156.
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Mustafa Aa - zade Hac Hüseyin

Efendi, Bosna alay birinci ta-

burunun imam, 74.

Mustafa Bey, Mürsel-zâde Ahrned

Paa’nn olu Mürsel-zâde Mus-

tafa (evki) Bey, Reyhâniye bey-

lerbeyisi, müdîri, 126, 140, 144,

145. i 47. 149. r 52, 153. ! 56,

174. 233 . 234.

Mustafa Bey, Kozan-oullarndan

Hüseyin Bey-zâde Mehmed Bey’-

in olu, 109, 178, 179.

Mustafa Efendi, Saray Bosna müf-

tisi, 41, 42, 71.

Mustafa Efendi, Mostar müftisi, 8,

67, 71.

Mustafa Efendi, Bosna alay üçüncü

taburunda sa kolaas, 76.

Mustafa Paa, Bosna’da askerî mü-
fetti, Mîrliva (Müîr ve Serasker

Fosfor Mustafa Paa), 6, 16, 73.

Murtazâ, Bey, Kozan- arkî aas
Samur Bey’in olu, m, 112.

Mültekaa, brahim Halebî’nin Miil-

teka’l-ebhür adl kitab, 63.

Münîb Efendi, Trebin kaymakam, 7,

Münyetü’l-musallî, eyh Sedîdüddin

Kagarî’nin eseri, 63.

Napoleon I., 13, 102.

Napoleon III., 120.

Nâid Efendi , (Paa) ,
Bosna’da def-

terdâr, muhasebeci, Hersek ve

Mara mutasarrf, vezâretle Ha-

leb vâlisi (am’da ölümü: 10

receb, 1305), 21, 49, 204, 228.

Nâzm Bey, Sadrazam Fuad Paa’nn
büyük olu, 51, 52.

Nazif Aa, Banyaluka erafndan, 29.

Nefertara (»jU» j**)’ Tara suyu üstün-

de ve Talca’nn cenubunda

köy (Navrch Tare), 34.

Nemlerek? = nemlerin ?), s-
kenderun civârmda dere?, 231.

Nemse (bk. . Avusturya), 79,

Neretva (
a>v), Bosna nehirlerinden

(Narentâ), önce Saray Bosna,

sonra Hersek sancana bala-

nan kaza, Koniça ma’a Neretva

kazâs, 17-19, 22, 89, 95.

Nevesin Hersek sanca ka-

zâlarmdan, Nevesije kasabas,

80, 98.

Nide, 115, 133, 177, 226.

Nigolu Çerçili nâhiyesinde,

slâhiye kasabasnn kurulduu

sâhada eski kale, kadîm Niko-

polis, (Kiepert’de Niboli), 147,

I49' I 5 I -

Nigoos Efendi (Gülesenyan)
,
Ayin-

tab ermeni merhasas, (days Ki-

raos Efendi’nin ölümü üzerine

Sis katoikosluuna seçilmi, fa-

kat stanbul ermeni patrikhâne-

sinin îtirâz dolaysiyle bu mev-

ki’de kalamamtr; 1870 sene-

sine kadar süren ihtilâf esnâsnda

bir kaç defa makamndan uzak-

ladrlm, katoikosluk kayma-

kamla idare edilmi, nihayet ya-

plan seçim sonunda Mgrdiç
Keyfsizyan katoikos olmutur)

,

182, 238, 239.

Niko Pavloviç >âJ), Lako

Milooviç’m arkada, 7.

.

Nikola Haçiç Piva rü-

eâsndan, 10.

Nikik (dLiâi), Hersek sanca kaza-

larndan Nikiç kasabas, 7, 1
1

,

18, 29, 33, 34, 53, 75, 96, 105.

Ni, Rumeli’de ayn ad tayan eyâ-

letin merkezi, Niava suyu üze-

rinde ehir, 2, 37, 190, 200.

Nizib, Ayntab ile Birecik arasnda

kasaba, 195, 235.

Novin {if__p), Bonsa vilâyetinin Bihke

sanca kazalarndan Kostayni-

ça’ya bal olup Sanna ve Una
sularnn mültekasnda bulunan
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Memleketeyn (Eflâk ve Bodan), 101.

Menemenci dalan, Karaisal havâ-

lisinde, 115.

Menemenci - oullan, Karaisal de-

rebeyleri, 115.

Menemenci - olu Ahmed Bey, Ka-

raisalI derebeyi, 190.

Mente ( Kozan- arkî’de Sis’

e

dört saatlik mesafede köy
(
Adana

sâlnâmesi 1204, s. 84’de Sis ka-

zâs karyelerinden : 9-

Merhemik (iL^) Mehmed Aa
Saray Bosna tacirlerinden, 27.

Mersin, 107, 124, 178, 183, 189, 194,

195, 202, 223, 240.

Mes’ud Bey, Kaymakam, Ticâret

nezâretine skenderun demiryo-

lu hakknda rapor veren, 228.

Metohya ( ,
Hersek sancann

Gaçka kazâs merkezi Metohia

kasabas, 10.

Metropolit Efendi, tzvornik metro-

polidi Dionysios III. (bk. z-

vornik despotu), 62. .

Mevâli, Haleb vilâyetindeki arab

airetlerinden, 225.

Meydanl (JJ 4...), hlar aireti na-

hiyelerinden, 144.

Mhal, Zeytun’da köy (Mugal ve

Avakal denildiine dâir bk.

Sissomn, s. 21 1), 120, 121.

Msr, Msr’llar, 110, 128, 130, 136,

I5 1
.
i6 7» 194-

Miço Baloreviç (gij‘j^i ,Luka

Vukovloviç’in kâtibi, 6.

Midhat. Paa, Tuna vâlisi (Sadrâ-

zam), 200.

Mîr-i alem- zâde brahim Bey, Bos-

na’da Akhisar kazâs erâfndan,

37-

Miro (j-Ç;-*), Vasovik nâhiyesi rüesâ-

smdan, 54.

Misis, Ceyhan nehrinin sa yakasn-

da kasaba, 109, 123, 124, 190,

193, 223.

Misli Haan Aa, Gürleen kethüda-

larndan, 187.

Mitisin (
ö—i^-) , Osmâniye kasabas-

nn üst tarafnda yayla, 193.

Mitroviça (‘'ç-d-U-i'-*), Bosna vilâyeti-

nin Yenipazar sanca kazalarn-

dan Mitrovitza kasabas, 89, 95.

Modriç (gd-i-M-*), Bosna vilâyetinin

zvornik sanca Gradaçaç kazâ-

smda nâhiye, Modritza kasaba-

s, 94.

Mokrine Trebin’in cenû-

bunda Castelnuovo yaknnda
Avusturya’ya âid köy, 59.

Molla Efendi, Bosna mollas, 46, 47.

Mostar, Hersek sancann merkezi,

3-1 1, 13-20, 23, 29, 30, 49, 75,

76, 81, 82, 87, 89, 96.

Moustier, Marquis de, Fransa’nn

stanbul büyük elçisi (sonra

Fransa Hariciye nâzn), 101-104,

106.

Mûrâd- râbi’, 126.

Murad Paa köprüsü, Amik ovasn-

da, Krkhan civârmda, 1 26.

Musdk (j-Us.*), Bey, Paa Küçük
Ali-olu Halil Paa-zâde, Mîri-

mîran, (onunla tanm bir sey-

yah olan V. Langlois, ( Voyage

dans la Cilicie, s. 138 v. d.)

ismini “Moustik” eklinde kayd

eder; Kasm Ener ( Tarih bo-

yunca Adana ovasna bir bak, s-

tanbul, 1961, ndeks) ’de isim

“Mistik” eklindedir. 128, 131-

i33> i89-

Musdk Bey, Kozan- arkî aas Sa-

mur Aa’nn olu, Yusuf Aa’-
nn küçük kardei, m, 112, 173,

188.

Mushnf (bk. Kur’an), 85, 164.
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139. «43, «50» «53» «59» «65,

183, 8g-g, 195, 202, 206,

213, 214, 220, 223, 225, 232,

233, 240.

Pazar mahâlli, Payas’da âsâr- ati-

kadan bir yer, 232.

Pazar-yeri, Hac Osmanl (Osmani-

ye) karsnda eski bir beldenin

yeri, Osmaniye kasabasnn nak-

ledildii yer, 159, 240.

Pazar-yeri, eski Kars- Zülkadriye’-

nin yeri, Frka-i islâhiyye tara-

fndan yeni bir kasaba (Kars-

Zülkadriye = Kadirli) kurulan

yer, 117, 118, 160, 187, g, 204.

Pazarck, Mara sanca hazâlarn-

dan, 224.

Persiç, Mösyö, Râguza’daki Osman-

l ehbenderi, 3, 5, 7.

Peskor Benavçeviç

Gaçka ileri gelenlerinden, 10.

Pete, 97, 98.

Petar Maniç Gaçka ileri

gelenlerinden, o.

Petrofça (‘»•»Jj'i),, Bosna vilâyetinin

Bihke sanca kazalarndan No-

vosel’e bal Petrovaç kasabas,

93-

Piva (“Jsî), Hersek sancann Gaç-

ka kazas nahiyesi, 7, 10-13, 34,

49, 58, 96.

Plava (»jlb), Yenipazar sancann
Gusinye kazâsnda köy, 95.

Poçitel Hersek sancann
Liyubuka kazasnda, Neretva

nehri üzerinde, Mostar ehri

cenûbunda kasaba (Poçitelj), 96.

Podgoriça Ikodra san-

ca kazâlarmdan, Podgoritza

kasabas, 59.

Poliça Zubçe ile uma ara-

sndaki Politza köyü, 3.

Polica, tspreça bölgesinde köy, 63.

Pop Bodan (Olaij yj») ,
nevahî-i âsi-

ye rüeâsndan, 3, 7, 10.

Pop Jarko (jîj'j VJi), Piva voyvo-

das, (Charles Yriarte, Les bords

de l’Âdrialigue el le Mottinegro,

Paris, 1878, s. 458 de “le pope

Zarko”). 7, ,10, 11, 13-15.

Pop Todosiye (V'-Pjk y_>), Kosi-

reva manastr ba-papas, 7,

10-12.

Pop Yosif Vasovik nâ-

hiyesi rüesâsndan, 54.

Popova , Hersek sancann
Trebin kazasnda nahiye (Popo-

vo), 3, 96.

Prepol (d-tp-O, Bosna vilâyetinin

Yenipazar sanca kazâlarmdan,

Lim suyu üzerindeki Prijepolje

kasabas, 49, 50, 53, 88, 95.

Priboy , Bosna vilâyetinin

Izvornik sancandaki Yenivaro

kazâsna kasaba, 56, 95.

Prozor (jjJ JJ,) Bosna vilâyetinin

Travnik sanca Akhisar kaza-

snda kasaba, 88, 93.

Prinavor (j jli./), Bosna vilâyetinin

Bamyaluka sancanda Banya-

luka ile Derbend arasndaki Prin-

javor kasabas, 94.

Priyedor (j J-4-t,), Bosha vilâyeti-

nin Bihke sanca kazâlarmdan,

Banyaluka ile Novin arasndaki

Prijedor kasabas, 53, 54, 86, 88,

93-

Pujim Bosna vilâyetinin Bih-

ke sanca Krupa kazasnda ka-

saba (Poschima, Boxim), 93.

Rado Babiç JJ b), Banan rüe-

sâsndan, 6, 10.

Raguza (Ragusa), Dalmaçya sâhi-

linde ehir, 3, 10, 13.
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Novi kasabas (C. Mostras, Dic-

lionnaire geographigue de l'Empire

Ottoman, St. Petersburg, 1873, s.

175)) 53* 54* 88
> 93-

Nososel Bosna vilâyetinin

Travnik sanca kazâlarndan,

Novoselo kasabas, 37, 85, 86,

88, 93.

Ograçaniça jO; Tara suyu

boylan yaknnda, Nefertara’nn

imâlindeki Ogradjenitza mev-
ki’i, 34.

Okçu îzzeddinlü, Kürd-damdaki

üç airetten biri, 144, 147, 221.

Orahova (*_»»- _>l), Bosna vilâyetinin

Banyaluka sancanda, Gradi-

ka ile Dubiça arasnda, Sava k-

ys yaknnda Orahovo kasaba-

s, 94-

Ordu, Haleb vilâyetinin Cisr-ugûr

kazasna bal nahiye merkezi,

(bugün Yaylada kazas merke-

zi), 222.

Ordu köyü, Lece ile Haclar arasnda

bir derbend olan Kargl mev-
ki’inde Hey’et-i islâhiyye’nin kur-

maa teebbüs ettii köy, 142.

Oruçlu Baçecik’in garb

taraflarnda oturan, bir ksm
kn Sis cihetine göç eden bir

airet, 116.

Osman Aa, Kozan-oullarnm en

eskilerinden olan Hac Aa’nm
olu, amcas Topal Aa’y öldü-

rüp yerine geçen, 109.

Osman Aa, Hac Ismail-olu, Okçu
îzzeddinlü airetinin aas, 144,

'45-

Osman Bey, Kozan-oullarndan Hâ-
sl Aa zâde Ali Bey’in olu
(yeen beylerden), 109.

Osman Paa (Topal), Bosna valisi,

17, 19, 21; Vâli Paa, 9, 45-47,

62, 66, 68, 70, 71, 79, 80.

Osmaniye, Ky nâhiyesinin merkezi

olan Hac Osmanl köyünün Fr-

ka-i islâhiyye tarafndan îmân
sûretiyle kurulmu kasaba, Ky
köyleri, Cerid ve Tecirli nâhiye-

lerinden müteekkil kazâ, 161,

162, 164-168, 170, 171, 193,

195, 206, 223, 240.

Ostrok (Ostrog), Karada seferinde

Dervi Paa’nm âsilerin muka-
vemetini krd boaz, 133.

Ostraça Bosna vilâyeti

Bihke sancann Sazin kazâs

merkezi, Ostrozaç kasabas, 86,

88, 93.

Ömer Aa, Reyhâniye aireti kethü-

dalarndan, 140.

Ömer Aa, Kozan- garb aas Ko-
zan-olu Ali Aa’nn olu, Ça-

drc Mehmed Bey’in kardei,

Ahmed Bey (Paa) ’nm kardei,

110-112, 1 1 7, 167-169, 171.

Ömer Bey, Kozan-olu Yusuf Aa-
zâde Samur Bey’in olu, 1 1 1

,

112.

Ömer Paa, Serdâr- ekrem, 9, 1 r

,

14, 15, 32, 100.

Ömer Fevzi Paa, Hersek kumandam
(müteaddid vâliliklerde ve Zab-

tiye müirliinde bulunmu olan

Küçük Ömer Paa), 6, 18.

Panik (dbltb), Kozan- arkî’de Gö-
belli civarnda köy, 183, 186.

Paa-han, Bosna’da Ispreça bölge-

sinde Poliça’ya dört saatlik me-
safede köy, 64.

Pao Bey, Haclar nâhiyesi beyi, El-

bistan kazas müdîri (Çoban-

oullarndan), 126, 140-143, 145,

146.

Payas, skenderun körfezi sâhiîinde

kasaba, sancak merkezi, (bk.

Uzeyr), 124, 126-132, 135,. 136,



ndeks

Samsun, 182, 188.

Samur Aa, Kozan’da derebeylik

kuran Yusuf Aa’nn ikinci o-
lu, Kozan- arkî aas; Texier

(Küçük Asya, stanbul, 1 340, cild

III, s, 107), Samur Aa’y ve

onun. SamurAa yaylas denilen

yerdeki ikametgâhn ta’rîf et-

mitir; bk. bir de, Langlois,

ayn. esr. s. 158), 110, m.
Samür Aa - zâdeler, Kozan - oul-

larnn Samur Aa’dan gelen

kolu, 188.

Samur Bey, Samur Aa’nm torunu,

Kozan- arkî aalarndan Meh-
med Aa’nm olu, 1 1 1 .

'

Saray Bosna, Bosna vilâyetinin mer-

kezi (Saray- Bosna, Bosna Sa-

ray, Serajevo), 5, 8, 17, 19-23,

25-29» 33» 35-37, 39» 4i-45» 49-

51, 53, 56, 62, 64-68, 71, 73, 74,

77,82,83,85-87,90,92,94,96.

Sar Kelle Ky nâhiyesi

kethüdâlarndan, 160.

Sariz, Aziziye (Pnarba) ’nin cenû-
' bunda imdi kaza merkezi, 157.

Sava, nehir, 56, 58, 59, 66, 94, 99,

100.

Savrun (ojjjU»), Kars- Zulkadriye’-

den geçen ve Aynzerba’da Sun-

bâs suyuna karan dere (ba’z

haritalarda, Savran), 117, 118,

180.

Sazin Bosna vilâyetinin Bih-

ke sanca kazalarndan, Tscha-

zin kasabas, 85, 86, 93.

Selanik, 25, 75, 82.

Selçûkîler, 108.

Selim Bey, Miralay, 55.

Selim Bey, Talca erâfndan Abdi

Bey’in olu (Harbiye’de okuya-

rak zabit çkmtr), 51.

Selimlü ( ), Gürleen civarnda

ve Göksu boyunda yaayan bir
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varsak oyma, x 1 2, 1 19, 176,

186.

Sermin ( iy-yj* ), Haleb vilâyetinin

îdlib kazâsmda nâhiye, Haleb’in

50 kilometre cenûb- garbisinde

eski bir kasaba, 222.

Seyhan (Adana-rma), 115, 124.

Seyyid Paa, Haleb frkas kuman-

dan, 135, 156.

Srbistan, 24, 54, 55, 58, 65, 93-95,

97, 98; Srp emâreti, 30.

Srkntl, Srkmt
(

( J**~*2«"
'

,
Adana ile

Sis arasnda yaayan büyük bir

türkmen aireti; Srkmt-i zîr,

merkezi Adana’ya dokuz saatlik

mesâfede Sargeçid karyesi olan

nâhiye (Adana sâlnâmesi, 1294,

s. 84 v. d. de: r 1 7, 171,

189; Srknti-i zir, 223.

SimoBaçeviç Banan

nâhiyesi rüesâsndan, 10, 13.

Sino
(j~i^)

,

Meydanl nâhiyesi aas,

144.

Sipahik Zubçe nahiyesinin

en kalabalk kabilesi, 59, 61.

Sis, Kozan sancann merkezi olan

kasaba (bugün Kozan), 109,

110, 112-119, 123, 124, 170-190,

195, 205, 206, 209, 223, 234-239.

Sisam, 202.

Sivas, 11 5, 1 18, 133, 134, 172, 178,

179, 182, 183, 188.

Siyeniça (*&*), Bosna vilâyetinin

Yenipazar sancanda kazâ, Ye-

nipazar sancann merkezi Sje-

nitza kasabas, 49-51, 53-55, 75,

76, 82, 88, 95, 96.

Souksu, Gâvur-da yamacnda
mevki’, Frka- islâhiyye’nin ça-

dr kurup bir müddet kald ve

askeri savaa hazrlad yer,

141.

Sokollu Mehmed Paa, 56, 68, 92.
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Raskel (j£*L), Avusturya hududun-
da, Grab boaz tarafnda

mevki’ 60.

Râid Paa, Bosna’da Cevdet Efendi

nezdinde tefti müsteâr, Bel-

grad’l, 8, 45, 57.

Rauf Beyefendi, Miralay, yâverân-
hazret-i ehriyârîden, (Serasker

Müir Rauf Paa), 153.

Recâ’î Efendi, Kibâr- müderri-

sinden, Uzun Abdullah Efen-

di’nin kardei, 29, 67.

Redif Efendi (Paa), Frka- islâhiyye’

de tabur binbas (sonra Müir
ve Serasker), 134, 166.

Revan, (Erivan), 236.

Reyhâniye, Amik ovasnda yaayan,
yazn Uzunyayla’ya giden airet,

kazâ merkezi kasaba (bugün
Reyhanl), 126, 127, 140, 141,

144, 147, 149, 158, 173, 174,

222, 233,

Rifat Efendi, Sutorina karantine

me’mûru, 59.

Roma, 103, 234.

Rudine Hersek sancann
Bileke kazasna bal nahiye (Gaç-

ka rüdmesi, Gaçka’dan ayrlarak

merkezi Bileke olmak üzere

müdîrlik hâline getirilmiti), 10,

12-14, 96.

Rugova ("ji-jj), ipek kazâsmda da-
lk bir kesim, (Ami Boue,

Recuil d’itineraire.s dans la Turquie

d’Europe, Vienne, 1854, II, 148),

54-

Rum nâhiyesi, Zamant boylarnda
Kozan- garbî’ye âid bölge, Ko-
zan sancann Belenköy kaza-

snda nâhiye (bk. bir de, Ada-

na salnamesi
, 7597, s. 91), 109,

114-116, 118, 223.

Rumeli, 22, 30, 37, 38, 40, 63, 91,

93, 98, 141, 165, 177, 188-

190, 200, 213.

Rumgöz ovas, Haçin’e bir saatlik

mesafede ova (Adana salnamesi

1294, s. 89’da Haçin’in köylerin-

den iSjjS'çjj), 157 .

Rumkale, Urfa’nn kazâlarmdan biri-

ne ismini veren harab kale (kazâ

merkezi Halfeti’dir), 146, 224,

224, 235.

Rumlu, Kozan- garbî’nin Rum
nahiyesine muttasl olan ve Ko-
zan arkî’ye âid bulunan nâhi-

yesinde köy, Belenköy kazâsmn
dört nâhiyesinden biri (bk. Adana
sâlnâmesi 1294. s. 90 118, 119.

Rusçuk, Tuna nehrinin sa sâhilinde

ehir, 200.

Rusya, 124, 134, 236-238.

Rusya sefâreti Ba - tercüman, 236,

237.

Rüstem Bey, Hüseyin Bey-zâde, Bih-

ke ileri gelenlerinden, Bosna ala-

y ikinci taburunda sol kolaas,

29, 74, 85, 87.

Rüdi Paa (Mütercim), Meclis-i ha-

zâin reisi, Sadrâzam, 134, 19 1,

197, 205, 206.

Sâib Beyefendi, Dâhiliye kâtibi, 52.

Sâlih Efendi, Podgoriça kadsnn
olu, Trebin kaymakam veklili,

59-6i.

Sâhih Paa, Girid’li Mustafa Paa-
zade, Mîrlivâ, (sonra mülkiyeye
naklederek Ûlâevveli olan Hâri-

ciye kâtibi, ûrây-i devlet âza-

sndan Sâlih Besim Bey), 66-69,

76, 82.

Sâlim Efendi (Paa), Kozan muta-
sarrf, Mîrimîran, Cevdet Pâa’-
nn bacana, (ba’zan Kayma-
kam Paa ve Kozan mutasarrf
diye gösterilmitir), 202, 206,

207, 209.

Saltanat- seniyye, 138, 229, 230,

232.
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eyhülislâm Efendi (Celâl Efendi

hafidi Ömer Hüsâmüddin Efen-

di), *106.

hlar (eyhler), Kürd-da’ndaki üç

kürd airetinden biri, 115, 144,

147, 221.

hli (eyhli), Rum nahiyesinde köy,

Belenköy kazâs nahiyesi kölele-

rinden, Adana salnamesi, 1394, s -

9'0, «5-
irvânî-zâde Mehmed Rüdi Paa,

Mâliye nâzn (Sadrâzam), 198,

207.

uma (<•>"), Trebin kazâsmda nâhi-

ye, 3, 4, 7, 14, 96.

urba-olu Gazur (Gazaros urva-

yan), Zeytun’un dört ermeni

mahâllesinden birinin koca ba-

1S1, 1 20, 1 2 1

.

ûrây-i devlet, 72, 73, 134.

Tâif, beylik vapur, 183.

Tapan Seyhan boylarnda otu-

ran Selimlü varsaklariyle mes-

kûn köy, nâhiye, (Seyhan’n Ki-

raz da dolaylarndaki kolunun

kysnda, Sis - Haçin yolu üze-

rinde Tapan veya Tapan-olu

köyü, Sissouan, s. 171; Feke ka-

zâsmda nâhiye, Köylerimizin ad-

lan, s. 92), 1 19, 173, 176, 181.

Tara, Bosna nehirlerinden, 34, 49,

55. 58.

Tarih-i Cevdet, Tezâkir müellifinin

ma’rûf eseri, 130.

Tarsus, 108, 124, 146, 183, 189, 193,

194. 223.

Takla, Dolmabahçe srtlarnda ve

Takim civârnda bulunan me-
hûr kla, 84

Talca, Bosna vilâyetinin Yenipazar

sanca kazâlarndan, Plevlje

kasabas, 11, 29, 34, 48-51, 53,

55. 82. 89, 92, 95.

Tatarh, Sunbas bölgesinde yaayan

bir oymak, Kars- Zülkadriye

havâlisinde köy (Adana sâlnâme-

si 1294, s. 93 ’de Kars- Zülkad-

riye mahallâtndan Tatarh; ayn

eser s. 107 ’de Cerid nâhiyesi dâ-

hilinde bu isimde bir karye),

180, 187, 189.

Tatl-olu Mehmed Aa, (Paa), Fr-

ka-i islâhiyye’de zühaf taburu

binbas (Osmanl - Rus harbin-

de çok yararlk gösteren ve ehîd

olan Ferik Tatl-olu -Tatlc-

zâde- Mehmed Münir Paa), 1 34.

Tecirli Çukurova’da

klayan ve yazn Uzunyayla’ya

giden türkmen aireti, 1 13, 120,

126, 130, 158, 159, 161-164, 166,

223.

Tecirli Rüstem Aa, Tecirli müdîri

unvâniyle Bacburnu muhafz,
Osmâniye kazâ meclisi âzasn-

dan, 161.

Tedmür, am çölündeki Palmyra ha-

rabeleri, 218, 219.

Tenkerli (dj£-î), Kozan- arkî’de,

Belenköy’e dört ve Haçin’e yedi

saatlik mesafede köy (Haçin ka-

zâs köylerinden, Adana salna-

mesi, 1294, s. 88; Tapan civa-

rnda, Sissouan, s. 173), 1

1

9

•

Tentite Bosna’da Foça’nn

cenubundaki Tjentischta mev-

ki’i, 34.

Tergovite (•ctijAr), Bosna vilâyetinin

Yenipazar sanca hazâlarndan,

Tergovischtje kasabas, 89, 95.

Teene Bosna vilâyetinin

Banyaluka sanca kazâlarn-

dan, Teanj (Die Volker des os-

manischen Reiches s. 55; Devlet

sâlnâme’lerinde Tene okunacak

ekilde harekelenmitir; Mostras,

ayn. esr.s. 70 de Tene, Teschani,

Boue, ayn esr, II, 252, Tine)

kasabas, 84, 88, 94.
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Srebreniça Bosna vilâyeti-

nin Izvornik sanca kazâlarn-

dan Srebrnitza kasabas, 37, 56,

58, 59, 74, 88,' 95.

Suhni (ti’»"), Tedmür’ün imâlinde

mevki’, 218, 219.

Sunbas (or-Mj"), Kozan ile Kars-
Zülkadriye bölgelerini ayran,

Aynrerba civârnda Savrun ile

birleen çay
(
Sissouan

,
s. 241 da

Sembos ve Sempos; Adana sal-

namesi, 1308, s. 133 de ;

Sunbas nahiyesi, Kars-i Zülkad-

riye’nin Kozan’a muttasl böl-

gesi, 1
1 7, 118, 137, 164, 180,

184, 185, 187, 189.

Sun’ullah Efendi, Bosna Meclis-i tah-

kik reisi, 8, 29, 37.

Suren-olu Nazaret, Zeytun’un dört

ermeni mahallesinden birinin

koca-bas (Mardiros veya Na-
zaret Surenyan), 120, 12 1.

Suriye, 196, 198-201, 215, 216, 218,

225, 230.

Sutiska Foça’dan Gaçka’ya

giden yol üzerinde, Metohiya’-

nn arknda, Foça’nn cenubun-

,

da, Ograçaniça civârndaki Sus-

chitza mevki’i, 34.

Sutorina Kataro körfezi

medhâlinde, Trebin’e bal na-

hiye, 7, 13, 59-6, 96.

Suzina (**^4J_»—
* ) ,

Ikodra sancanda
Ispiç nâhiyesiride mer’â, 57, 58.

Sülemili (
J-i _>•*)

,
Belenköy’e iki

buçuk, Haçin’e yedi saatlik me-

safede Kozan- arkî’ye âid köy

(Adana salnamesi 1234 s. 91 ’de

1 19-

Süleyman Bey, Tecirli boybeyisi, 162,

163.

Süleyman Bey, Srebreniça kaymaka-

m, 56, 58, 59, 74'

Süleyman Bey (Paa), Bayezid’li ko-

lundan Mara beyi, Mîrimîran,

123.

Süreyya Paa, Haleb valisi (ölümü,
' ramazan 1296), 133, 140.

Sürûc, Urfa sanca kazalarndan,

köy, 224.

Süveydiye, Âsî nehri munsabmda ka-

saba, 229, 230, 232.

ahin Kethüda, Sis ermeni kethüda-

s, 174, 182.

ahmaran (OI^aLî) Misis’in imâlin-

de, Ceyhan boylar yaknnda
kale harâbesi (Ylan kalesi), 123.

âkir Efendi, Mostar ileri gelenlerin-

den, 29.

am, 128, 132, 175.

âmiye, Haleb vilâyetinin Frat sa-

ndaki ksm, 2 i 8.

aml Rum nahiyesine mut-

tasl bir Kozan- arkî nâhiyesin-

de köy, Haçin kazâs köylerinden

(Adana salnamesi, 1234, s. 89), 1 18.

aran Drobniak nahiyesinde

bölge, 1 1

.

ark imparatorluu, arkî Roma
devleti, 234.

ark kilisesi, ortodoks mezhebi, 234.

erifli (P’ls*), Selimlü varsaklarnm

mühim bir köyü, ug.

evki Efendi, önce Payas, sonra slâ-

hiye kaymakam, 1 50.

eyh Hâlid, Nakbendî u’belerinden

Hâlidî tarîkatinin müessisi eyh
Hâlid Ziyaüddin, (aslen Süley-

mâniye’li olup bir müddet Ba-
dad’da bulunduktan sonra am’-
da Sâlihiyye dergâhnda irâd
ve ilim neri ile megûl olmu,
1242’de vefât etmitir), 175.

eyh Duham (f jyr
1
) 1 iki ksma

ayrlan Fed’ân airetinin bir

ksmnn eyhi, 214.
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harekelendirilmitir. (Meselâ, Sal-

name 1279, s. 148). Cevdet Paa
baka bir eserinde (

Ksas- enbiyâ

ve tevârih-i hulefâ, stanbul, 1331,

XI, 949) onu Özer ( j Oj ' )’in

arablam ekli olarak gösterir.

Âk Paazâde, Nianc, Hoca
Sadeddin v. b. gibi müellifler-

de Çukurova taraflarna gelen

Türk oymaklarndan birinin

banda özer isminde bir Bey

bulunduu kaytldr. Cevdet Pa-

a, Payas yaknndaki özerli kö-

yünü ve tarihlerin kaydn göz

önünde tutarak, Payas sanca-

na özerli denilmi olaca fik-

rindedir. Bu zâha göre Uzeyr’in

asln Özer olarak kabul etmek

mümkündür), 127, 130, 165,

190, 223.

Uzunyayla, Sivas’n cenûbunda, Çu-

kurova airetlerinin yayla, 126,

127, 130, 157, '203.

Üsküdar, stanbul’un ma’rûf semti,

130.

Vâli Paa, Adana valisi, 117.

Vâlide Sultan, Abdülâziz’in annesi

Pertevniyâl Sultan, 226.

Varçar (jU- jl j), Bosna’da Yayçe’-

nin imal garbisinde kasaba, 93.

Varo (tr'jjlj), Saray Bosna’nn

imâlindeki Vare kasabas ol-

mal, 92.

Vasovik Gusinye civârn-

da nahiye (Vasojevici), Vasovik-i

zîr, Gusinye’nm nahiyelerinden,

53 » 54» 95 -

Vassa Efendi (Paa), Bosna tefti

hey’etinde tercüman (sonradan

Cebel Lübnan mutasarrf. Ve-

zir), 16.

Veys Efendi, Haleb vilâyeti Meclis-i

kebîr âzasndan, Payas kayma-

kam, 147, 150, 190, 232.

Vezir Aa, Karacalar aireti kethü-

dâs, 181, 186, 203.

Vidin, Tuna üzerinde ehir, ayn ismi

tayan vilâyet, 100, 198.

Viliter? (jÜ-

I

j), Travnik yaknnda-

ki Vites olmal, 64.

Virani Kolain-i zîr’de

nahiye (Brnitza?), 89.

Visoka Saray Bosna sanca
kazâlarndan, Bosna nehri üs-

tünde, Saray Bosna’nn imâl-i

garbisinde kasaba, 73, 87, 92.

Viegrad, jkiij), Saray Bosna

sanca kazâlarndan Drin nehri

üstünde ehir, 49, 50, 56, 59, 76,

88,92.

Viyana, 98.

Vranduk Bosna’da
,

Zep-

çe kasabasndan be saatlik rae-

sâfede, Kladine’nin imâlinde,

Bosna nehri üzerinde kasaba,

(kalesi Fatih’e iki sene muka-

vemet etmi olmakla ma’rûf), 64.

Vuko Aleksiç. j), Rudine

rüesâsndan, 10, 12.

Vusay Vusanje, Gusinye ka-

zâsmda köy, 24.

Yabasan (öLi^U), Sunbas bölgesin-

de yaayan oymak, o havâlide

köy ve nâhiye, KaraisalI kazâs

merkez nâhiyesinde köy (Köyle-

rimizin adlar, s. 96), 118, 137,

164, 173.

Yakob-olu Mgrdiç (Mgrdiç Ha-

gobyan), Zeytun’un dört ermeni

mahâllesinden birinin koca-ba-

ISl, 120, 121 .

Yanya Bosna vilâyetinin Iz-

vornik sancann Belina kazâ-

snda ve Belina kasabasnn ce-

nûbunda bulunan Janja kasaba-

s, 94-
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Tevfik Paa, Mara mutasarrfln-

dan ma’zûl, 204.

Tezkireci-zâde Ali Bey, Travnik e-

râfmdan, 8.

Tezkireci-zâde Dervi Bey (Paa),

Travnik erafndan, erkân- eyâ-

letten, Bosna birinci alay kay-

makam, ûrây- devlet âzasn-

dan (ölümü: 3 safer 1295), 8,

29. 37, 72, 74, 79, 8o -

Tezkireci-zâde Sâlih Bey, Travnik

erâfndan, 8.

Tiyek (ü.LJ), Frka-i islâhiyye’nin kur-

duu Hassa kasabas civarnda

köy, (bu isim Kiepert’in atlasn-

da ve Rene Dussaud ( Topographie

historique de la Syrie antiçue et

mtdttvale Paris, 1927) ’nun hari-

talarnda Teyek ise de mahallî

söyleyie ve Kilis’li Kadri, Kilis

Tarihi, stanbul, 1933, s. 67’ye

göre Tiyek’dir), 122, 125-127,

140, 142, 143, 145, 146, 149,

150, 200, 224.

Tiyek’li Mehmed Bey, Kara Bey-

zâde, Tiyek bölgesi derebeyi,

Rumkale kazas müdîri, 126,

140, 141, 145, 146, 200.

Tokad, 116, 188.

Topal Aa, Kozan-oullarnm ad
bilinen en eskilerinden biri, 109.

Travnik jL), Bosna vilâyeti

sancaklarndan, Lava suyu üze-

rinde ehir, 6, 8, 23, 26, 29, 37,

41, 64, 67, 72/ 74, 76, 82, 83,

85-88, 92, 96.

Trebijan, Trebiat, Hersek’de L-
yubuka kazâsmdan geçen çay,

(Boue, ayn. esr. II, 21 1; Tezâ-

kir’de (bjjJ*/), eklindedir), 15.

Trebin (uy/j*), Hersek sanca kaza-

larndan, Trebenje kasabas,

(Mostras, s. 69’da : Trebinitza

suyunun tekil ettii küçük göl

kenârmdaki Trebinye (^yj

,

Bizans devrinde Terbounia), 3,

7, 18, 34, 59-61, 75, 89, 96.

Trieste, 97, 98.

Tuna, nehir, 66, 82, 100, 101, 106,

202; vilâyet, 199-201.

Turmânînî Ahmed Efendi, ulemâ-

dan, Haleb afi’î müflisi? (ûyU/,

Dussaud, ayn. eser, harita X da

Tourmann, Kiepert’de Ter-

manîn, Haleb’in garbnda kar-

ye), 225, 227.

Tuzla, Bosna’da Yalla suyu üzerinde

(bâlâ) ve (zr) diye tefrik edilen

iki kasaba (Gornje Tuzla

Vb; Dolnje Tuzla

Tuzla yerine Memlaha ve her

ikisine Memlahateyn denir;

Memlaha-i zîr, Bosna vilâyeti-

nin îzvornik sancanda kazâ;

Kiepert’de Dolnji Soli
;
bk. Most-

ras, ayn. esr. s. 123, 239, Ritter

zur Helle von Samo, ayn. esr. s.

54)) 29, , 37, 56-58, 6a, 63, 74,

87.

Ulal dalar, Ulallar, Gâvur da-
larnn bir ksm; burada yaa-
yan ve ayr adlar tayan oymak-
lar (bunlardan birinin merkezi

Yarpuz idi); Adana salnâme’lerin-

de Ula, Tarsus kazâsmn bir

nahiyesi olarak görülmektedir

(bk. bir de, Cenubda türkmen oy-

maklar, V, 52, 106), 126, 127,

129, 131, 132, 136, 146, 147,

151-153, 156, 161, 165, 167,

168, 204.

Una, Bosna’nn nehirlerinden, 93.

Urfa, 202, 206, 207, 224, 225, 235.

Ustoyan Klobuk tarafn-

daki hristiyan reislerinden, 10.

Uzeyr (jj*), Payas sancann dier
ismi, (bu kelime devlet sâlnâme’-

lerihde Uzeyr okunacak ekilde
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Yusuf Bey, Srknt ileri gelenlerin-

den, 189.

Yusuf Kethüdâ, Tapan’da Selimlü

varsaklar kethüdalarn ba, Ko-

zan-olu Samur Aa-zâde Ko-

zan- arkî aas Yusuf Aa’nn
kayn babas, 119, 173, 176, 186.

Yusuf Ziya Paa, Sadrâzam, 130.

Yüreir ( ji ) , Adana’nn cenû-

bu, Seyhan ve Ceyhan nehirleri-

nin aras, Çukurova’nn bir ksm,
> 93 -

Zaklebun( j), Karianiç nahiye-

sinde mevki’, Aziziye palankas-

nn yapld yer, 18.

Zamant, Kozan havâlisinden ge-

çen ve Göksu ile birleerek Sey-

han nehrini meydana getiren

çay, (imlâs Tezâkir’de

olup, baka yerlerde ve

ekillerine de rastlanr, bk.

meselâ, Adan Sâhâmssi 1294,

s- 93» ! 320, s. 243), 115.

Zayidovik, (-A j-d r i) - Krivaya su-

yunun Bosna nehrine döküldüü
yerde kasaba (Zavidovici), 64.

Zemun (Zemlin), Belgrad’m kar-
snda ve Turia’nm sa sahilinde

kasaba, gg, 100.

Zepçe Bosna vilâyetinin Ban-

yaluka sanca Teanj kazâsnda,

Bosna nehri üzerinde kasaba

(Kiepert’de imlâs Sheptche)
, 64,

94 -

Zeytun, Mara’n imâl- garbisinde

kaza merkezi kasaba (Haleb sâl-

nâmesi 1321, s. 485 v.dd.; Lang-

lois, s. 410; Sissouan, bk. n-
deks), bu kasabann bulunduu

- da, 108, 119-123, 181, 211-213,

224, 235.

Ziya Beyefendi, mehur âir Ziya

Paa, 21.

Zor, Haleb vilâyeti sancaklarndan,

sonra müstakil mutasarrflk,

(merkezi Deyr), 202, 215, 219,

225.

Zubçe (<»*» jj) Bosna vilâyetinin Her-

sek sancann Trebin kazasna

balanan Zubci (Kiepert’de

Zubzi) nâhiyesi (Karada hü-

dûdunda), 3, 6, 7, 10, 13, 14,

59-61, 96.

Zülkadriye devleti, memâliki, 108,

1
1 7, 122, 160, 187, 207. Zül-/

kadye’li Mara ahâlîsinin vak-

tiyle ayrlm olduu iki zümre-

den biri 122, 123.

Not - ahs ve yer adlarnn oku-

nuuna âid tereddüdlü noktalar, ba-
ka me’hazlara müraca’at etmek sûre-

tiyle, bu indeksde gösterilmi ve zü-

hullerin mümkün mertebe tashihine

çallmtr. 1

(
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Yarpuz (JjJjl), Ulal dalarn hâ-

kim bir tepesinde köy, Ulallar-

dan Kelmen-oullarm makam

;

Hey’et-i islâhiyye’nin karâriyle

livâ merkezi Payas’dan buraya

nakledilmi daha sonra Cebel-i

Bereket sancann merkezi ol-

mudur, (Adana salnamesi 1308,

s. 152), 127-129, 153, 156, 214.

Yaver Paa, Frka-i islâh'iyye’de Mir-
liva (sonra Müir ve Serasker),

I 35> 156, 158, 183-185, 189, 190.

Yavuz Sultan Selim, 108.

Yayçe
.(
4ç-i6), Bosna vilâyetinin Trav-

nik sanca kazalarndan, Vrbas
suyu üzerinde Jaitze kasabas,

88, 93.

Yaylac farsah, Rumlu köyünün i-
mâl taraflarnda yaayan bir

Varsak oyma, 111, 119.

Yemen, 133.

Yeni-dünyâ olu Asfatur (Asdua-

zadur), Zeytun’un dört ermeni

mahâllesinden birinin koca-ba-

s, 120, 121.

Yenikasaba, Bosna vilâyetinin tz-

vornik sanca kazâlarndan Bir-

çe’ye bal olup Srebreniça ci-

vârnda bulunan Novi Kasaba,

95 -

Yeniköy, Kozan'm Rum nahiyesin-

de köy, 1 15.

Yenipazar, Bosna vilâyeti sancakla-

rndan, Novipazar kasabas, 26,

3°) 33 . 38, 49 . 5°. 53 . 54 . 86,

67, 75, 76, 82, 87, 89, 92, 95,

96, 105.

Yenivaro, Bosna vilâyetinin Yeni-
pazar sanca kazâlarndan, Si-

yeniça’nm imâl-i garbisindeki

Novivaro kasabas, 49, 55, 56,

88, 95.

Yerebakan(jl5h»/), Belenköy’ün garb

tarafnda köy, (Belenköy kazâ-

s köylerinden, Adana salnamesi,

,294 > s - 9 1 ), Kötün’den dal

ileride Seyhan’a daha yakn l

yerde; (Kiepert’de) Belenkö
ün cenûbunda; (28 temm
1853’de Çadrc Mehmed B
Tchihatchef’i burada misâf

etmiti, Sissouan, 1 7 1 ), 116.

Yergöi
(t
/jfj’.), Giurgiu, Eflâk’c

ehir, 101.

Yule Vukavloviç
(

d

Luka Vukavloviç’in kardei, 6,

Yumurtalk, skenderun körfezini

garb kysnda, Ceyhan neh:

aznn vücûde getirdii ko)

burada bir iskele mevki’i, imc
kaza merkezi, 123, 129, 191

193 -

Yusuf Aa, Kozan - olu Topal Aa’
nn büyük olu; Osman Aa’nu
ölümünde Arkl kethüdâs olup

dier kethüdâlara galebe v
Divân - oullarn imhâ edere!

derebeylik kuran, hâkim oldu
yerlere Kozan denilen derebeyi

109-1 11.

Yusuf Aa, Kozan - olu Samu
Aa’nn dokuz olundan biri

Kozan- arkî aas, Frka-i is-

lâhiyye tarafn Kozan- ark:

müdîrliinden azledilen, tekrâ
isyân edip yakalanan ve kaçar-

ken 1865’de Kötün’de vurulan

derebeyi, m, 118, ng, 148, 157,

169, 172, 173, 176, 179, 180,

182-188, 203. •

Yusuf Bey, Kozan- garbi Aas Ali

Bey’in olu. Çadrc Mehmed
Bey’in kardei, 110.

Yusuf Bey, Kozan - olu Topal Aa-
zâde Yusuf Aa’nm be olun-
dan biri olan Dervi Bey’in o-
lu, 1 10.

Yusuf Bey Kozan- garbi aas Ömer
Aa’nm be olundan biri, 1 1 1

,

178.


